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Sändlista
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Peter Forsström
Direktnr. 023-810 83
Faxnr. 023-81236
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Mötesanteckningar från Gränsräddningsrådets
möte 20081126
Deltagare:
Johan Neby, Tormod Bakke, Tor Magne Kalland, Magne Kristiansen, Geir Kristofferssen,
Hallgeir Karlstad, Torbjörn Halldin, Leif Gustavsson, Rousanne Larsson, Bertil Dahl,
Carina Björk, Bengt Carlsson, Per Hampus, Britt Knutas, Stig Enarsson, Lars-Håkan
Jönsson och Peter Forsström.

Lars-Håkan hälsade alla varmt välkomna
Föregående mötesprotokoll
Torbjörn Halldin uppföljning av larmnummer klart.
Lars-Håkan redovisade arbetsläget med digitalt kartverk och återkom senare med
redogörelse för arbete med interreg och projekt i Jämtland – Sör Tröndelag.
Uppgiften inte löst då allt material inte är inrapporterat till Länsstyrelsen Dalarna.
Bengt Carlsson sambandsprov genomfört – se resultat i bifogat bildspel.
Leif Gustavsson och Johan Neby deltog i Triplexövningen i Morokulien.
Fylkesmannen arbetar med en ny ROSA omfattande klimatförändringarna men den är
inte klar ännu.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
Övning i Trysil, bussolycka.
Joahn Neby och Magne Kristiansen redogjorde för den övning som ska genomföras den
12 mars 2009. Det är en övning på uppdrag av kommunen och ska vara en fullskalig
övning omfattande alla ingående aktörer. Inbjudan för observatörer kommer att skickas ut
efter nästa planeringsmöte den 8 december. Då först kan vi se vilka som inbjuds och på
vilka villkor.
Gränskarta
Se notering under föregående protokoll. Mötet enades om att informationen som läggs in
ska vara grundläggande och inte sådan som förändras med korta tidsintervaller. Den ska
kunna fungera som ett planeringsverktyg för beredskapsplanering.
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Översvämningskartering är inte nödvändig.
Bertil Dahl berättade om ett projekt kring ett webbverktyg som heter GIS ARENA som
är ett kvalificerat tittskåp som kommunerna levererar information till.
Lars-Håkan Jönsson redogjorde för samtal han fört med Jämtlands län om att dra nytta av
deras Interreg projekt och våran idag fungerande karttjänst. Mötet bestämde att dialogen
med Jämtland ska fortsätta och att Länsstyrelsen Dalarnas GIS representant ska föra
dialog med Jämtlands Län och under vårmötet ska vi få information om hur arbetet ska
fortskrida.
Redovisning av sambandsprov
Se bifogat bildspel.
Samband mellan Polisen över landgräns bör övas. Torbjörn Halldin kollar till nästa möte
vad det beror på att anrop gick till Karlstad och Örebro.
Varför var inte Länsstyrelsen Värmland med på övningen? Rätta till vid nästa
sambandsprov. Bengt redovisade en modell för att förenkla handhavandet och öka
förståelsen vid signalering. Mötet gav i uppdrag till Bengt att utveckla manualen/modellen
och den bör vara prövad och fördelad innan övning i Trysil den 12 mars. Synpunkter på
modellen skickas till Bengt senast 1 mars 2009. Sambandsprov måste göras innan den
tidpunkten. Nästkommande sambandsprov bör dock göras på det tidigare visat så vi kan
mäta om fel och brister enligt senaste sambandsprov är åtgärdat.
Triplex övningen i Morokulien
Leif redogjorde kort för innehåll och omfattning.
Övning kretsade kring problematiken logistik och samordning med inslag av olika
moment som till exempel att det var inrikes konflikt i ett översvämmat område med
kemikaliefabriker. Övningen var i stort lyckad men fungerade inte när det gällde kontakter
med statliga myndigheter och verk.
Ansökan om EU-medel, Interreg
Peter redogjorde för arbetsläget med ansökan om EU-bidrag för kommande
övningsverksamhet. Ansökan syftar till att bland annat öka förståelsen för varandras roller
och förmåga avseende att stödja varandra vid räddningsinsats. Mötet enades om att
ansöka om medel och att Dalarna står som projektledare inför 2010 och Polisen Hedmark
för 2011.
Peter beskrev kort även om den uppmaning som riktats mot Gränsräddningsrådet om att
göra en gemensam ansökan med våra grannlän till EGTC = The European Group of
Territorial Cooperation. Inriktning för kommande verksamhet inom Interreg mm se
beslut som bifogas denna handling.
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Gränsräddningsrådet Hedmarks Fylke samt Dalarna och Värmlands län beslutar
att
- samordningen och samverkan i nuvarande avgränsad form till aktörerna i ovanstående
områden måste fortsätta för möjlighet att lösa geografiskt avgränsade problemställningar
och samverkansbehov ”i det lilla”.
- Interregverksamheten mellan länen avseende digital gränsräddningskarta som
resursförteckning av räddnings- och insatsresurser, ska utvecklas utifrån nuvarande
karttjänst som administreras via Länsstyrelsen Dalarna, till ett samarbete i Interregform
mellan ovanstående län samt Jämtlands län och Sör- och Nord Tröndelags Fylke från
2009.
- Interregverksamheten mellan länen avseende insats- och räddningsplanering ska
genomföras i småprojekt för gränsövning 2010 samt småprojekt för gränsövning 2011,
utvärderas och därifrån utvecklas till ett Interreg storprojekt för 2013-2016.
- ställa sig positiva till samordning av Interregverksamheten mm i ett samordnande
projekt mellan länen-fylkena i Hedmark, Värmland, Dalarna, Jämtland, Akershus, Östfold,
Sör- oc Nord Tröndelag.

Övning 2010
Deltagande myndigheter uppmanas att inkomma med mål till Peter senast den 5
december. De som inte kommer med mål blir inte heller övad.
Det kommer som en direkt förberedelse och kontroll inför övning 2010 att genomföras
en Table-top övning hösten 2009. Den övningen ska baseras på övningen ÅSA och
ansvaret ligger på Länsstyrelsen Dalarna för genomförandet.
Inbjudan kommer under våren.

RAKEL
Lars-Håkan redogjorde för arbetsläget med RAKEL och visade täckningskartor för länen
se vidare bifogat bildspel.
Stig Enarsson berättade om problematiken för fjällräddarna och rakels införande. Han
berättade även att 88 Mhz-bandet kommer att ökad användning.
Övriga frågor
Vi tackar Per Hampus för att han ordnade med att vi fick komma på studiebesök till
Experium.
Tor-Magne Kalland och Magne Kristiansen redogjorde för händelsen i samband med
blixtnedslag på rallybanan i Åsne kommun.

MÖTENSANTECKNINGAR
2008-11-28

Rousanne Larsson informerade om en planerad konferens som kommer att genomföras
den 14 september 2009. Det är en Kris- och beredskapskonferens som vänder sig till
POSOM och PKL grupper i Sverige. Inbjudan kommer att skickas.

Per Hampus informerade om att det finns planer på att vilja bygga en större flygplats på
Mobergskölen som kan ta emot flygplan för uppemot 250 passagerare. Det finns uttryck
idéer om att kunna ta emot 25-75 landningar/vecka. Vad detta får för konsekvenser för
kommunen och miljön håller på att utredas.

Mötesdatum 2009:
Värmland

19-20/5 lunch till lunch

Norge

25-26/11 lunch till lunch

Peter Forsström
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