Gränsräddningsråd 2009-05-19-20
Deltagare:
Leif Gustavsson, Länsstyrelsen Värmland; Britt Knutas, Landstinget Dalarna; Jan-Olov Olsson, Räddningstjänsten Älvdalen; Carina Björk, Landstinget Värmland; Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark
brann-og redningsvesen IKS; Johan Neby, Fylkesmannen i Hedmark; Morten Wenstad, Fylkesmannen
i Hedmark; Tomas Olsson, Polisen Värmland; Lars-Håkan Jönsson, Länsstyrelsen Dalarna; Peter Forsström, Länsstyrelsen Dalarna; Eva-Karin Ljunglund, Länsstyrelsen Dalarna; Fredrik Lundin, Länsstyrelsen Dalarna; Christina Schenning, MSB; Johan Nyberg, MSB; Tor Magne Kalland, Hedmark politidistrikt; Tormod Bakke , Hedmark politidistrikt; Stig Enarsson, Polisen Dalarna; Thomas Erlandsson,
Räddningstjänsten Arvika; Mattias Larsson, Räddningstjänsten Arvika; Torbjörn Halldin, SOS Alarm
Värmland; Jan-Roger Sætren, Sivilforsvaret i Hedmark; Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet;
Magnus Erikhans, SOS Alarm AB Dalarna; Per Hampus, Räddningstjänsten Malung-Sälen; Bengt
Carlsson, Räddningstjänsten Torsby
1. Leif G hälsade oss välkomna
2. Vi fick en beskrivning av Glava Gästgård av platschef Veronica. Stället byggdes för ett vårdhem
vid 1900-talets början, det var en herre från glasbruket som initierade bygget. Gamla från bygden
skulle få någonstans att bo. Det var så några år, sen gjordes olika försök med ett antal aktiviteter
bla ett hem för vanartiga flickor innan det blev Björkåsen ett hem för ”sinnesslöa” pojkar och från
1965 även flickor. Detta fungerade fram till 1993 då de utslussades i samhället. 1995 byggdes stället om till en konferensanläggning. Orten Glava är mest känd för ett tidigare glasbruk, för sin natursköna miljö och skogsreservatet. TV4 har gjort en filminspelning här med ett medium, Terry
Evans, och det sägs att vissa rum är hemsökta av spöken.
3. Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
4. Rakel
Värmland har haft svårt att komma igång men har nu anställt Bengt Holmgren på 50 % för att jobba med Rakelfrågan. SOS-alarm håller på ifrån två fronter internt och mot andra som landsting,
kommuner mfl. Polisen har inga klara besked när man kommer igång. Landstinget har ansökt om
licens och har påbörjat arbetet med att projektanställa någon som ska ansvara för införandet.
I Dalarna har 2/3 av kommunen gjort behovsanalys och målbilden är att alla ska vara klara med det
till 2011 och ha budgeterat hur och om man ska gå med. Nätet är klart och i Rättvik börjar man i
slutet av 2009 och Leksand i början av 2010. Landstinget hade möte 19/5 där man tittade på en apparat, man har fått pengar och har utsett projektledare.
I Norge är utredningen försenad angående Tetra. Polisen provar nytt men det ska utvärderas och tas
beslut i stortinget. Det pågår centralt projekt med centrala medel. Nödnet, personsökarsystemet, har
det varit problem med och det kommer ej att vara klart 2011 som var målet. Förutom ”blålysen”
ska även företag som exv kraftverk vara med. Den tekniska lösningen för att kunna samverka över
gränserna i Norden är ej klart och det är förutsättningen för att samverkan ska kunna ske.
5. Uppföljning av övning ”Trysilknut” 12/3-09
Trysil ökar sitt invånarantal från 6 500 till upp emot 40-50 000 under högsäsong, med enorm trafiktillströmning som följd. Scenariot var därför en buss som välte över en utlandsregistrerad bil
(polsk). Förutom observatörer på plats hade man trådlös kameraövervakning på alla platser så att
man kunde följa förloppet från övningsledningen. Kommunen gjorde ett bra jobb och målen med
övningen uppfylldes. Trippelvarslingen som man har i Norge fungerade och man fick också kontakt med SOS-alarm i Karlstad.
Morten beskrev ett möjligt sätt att göra utvärderingar av övningar med. De har byggt upp ett nor-

diskt träningscenter där man kan filma trådlöst på olika platser, ha kameror på aktörerna osv. för att
kunna få en utvärdering som stämmer med verkligheten. Det är Elverum näringsutvecklingscentrum som har byggt upp en affärsidé runt detta. De erbjuder stöd i planläggning, genomförande och
evaluering av övningar. Ett utvecklingsprojekt pågår (2009-2011) och Morten var med för att presentera det och för att se om Gränsräddningsrådet kunde bli en samarbetspartner i projektet.
6. Gemensamma övningar
Eva-Karin Ljunglund, länsstyrelsen Dalarna är övningsledare för övningen 2010. (Syfte och mål
med övningen se PowerPoint) Gränsövning 2010 ska genomföras på uppdrag av Gränsräddningsrådets styrgrupp ”Varghedengruppen”. Man har en regional planeringsgrupp i dalarna och behöver
lokala kontaktpersoner hos övriga som ska delta. Övningen är en 3-dagars med uppstart den 4/5,
övning 5/5 och uppföljning/utvärdering 6/5-10.
Fredrik Lundin, länsstyrelsen dalarna ansvarar för den ”förberedande” tabletop-övningen nov
2009. Den bygger på övning Åsa så att man ska kunna följa upp brister som upptäcktes då. Syftet
är också att få öka deltagarnas kunskap om varandras resurser och ansvarsområden, speciellt över
riksgränsen. Staffan Harbom kommer att vara spelledare. Inbjudan om deltagande skickas ut före
sommaren och man ska bekräfta om man ska delta.
Vi ska ha reviderat och skickat in delmål för övningen senast 15/6 -09. Vi ska då också ange
kontaktpersoner för övningen 2010 (kontaktpersoner = Icke övade).
Maila till eva-karin.ljunglund@lansstyrelsen.se (delmål och uppgifter på kontaktpersoner). Om
man inte reviderar delmålen så ska man bekräfta att de man skickat in gäller.
Vi ska införskaffa beslut från varje myndighet om att deltagande i övningen är ok. Vi kan också
fundera vidare på om vi vill passa på att öva egen organisation utöver delmålen för övningen.
En första version av övningsbestämmelser presenteras i höst vid Gränsräddningsrådets möte i Hamar (25-26nov).
7. MSB- Christina Schenning
Mål med övningar ska vara att lära mera! Det är viktigt att formulera mål de ska vara SMARTA
(se PowerPoint) Viktigt att begränsa antal mål och syften de ska också vara begripliga, hanterbara
och meningsfulla. MSB kommer att vara behjälpliga med utvärderingar vid övningarna -09 och 10.
8. Radiosamband
Bengt Carlsson beskrev hur det kan gå till med radioanrop mellan SOS-alarm Karlstad/Falun och
110 Norge. Det finns också en ”direktväg” mellan räddningsledare i Torsby och brandbefäl i Elverum som kan fungera som en alternativ väg/reservväg. Obs att man då ”bypassar” SOS-alarm och
får inte dokumentation.
Se Bengts beskrivning.
20 maj -09
9. Backspegel
Övningskonceptet som Morten presenterade igår uppfattades som intressant. Frågan är hur man går
vidare. Förslaget vi enades om blev att Morten gör ett förslag på hur vi skulle kunna gå vidare,
lämnar det till Johan, Lars-Håkan och Leif som diskuterar fram ett förslag till nästa Gränsräddningsråd.
Den andra frågan från gårdagen var hur vi ska öva samband vid övningen 2010: Operativ ledning
kommer att övas. Alla larm måste gå normala vägar dvs via SOS-alarm men man kan ha inspel där
det blir avbrott på kommunikationen med SOS då kan man testa alternativa vägen enl BC o Hampus.

Övningsplaneringen: Datum för möte med kontaktpersoner 22/9 prel i Malung, inbjudan kommer.
Klargöra omfattning av deltagande, var man ska befinna sig, utvärdering osv
10. På gång
Lst S (Leif) (se PP-fil)
Hedmarks Fylke (Johan)
Klimatanpassningsarbetet har startat vilket kräver en stor arbetsinsats. Problem med att personalen
inte räcker till pga att de har andra uppgifter som har tagit stor del av deras tid. Kommunerna har
nu beredskapsplikt viket innebär ökade tillsynsmöjligheter för Fylket. Det är också krav på att man
gör riskanalyser vid nya byggplaneringar i kommunerna. Pandemiplaneringen i gång. Kommunövningar vart 4:e år; nu pågår övningar med scenario förorenat dricksvatten. Plan för Bograngsdammen klar.
Lst W Lars-Håkan
Pandemiplanering pågår, inventering har begärts in av kommunerna på samhällsviktig verksamhet.
Ett projekt pågår där man ser över effektreduceringar och prioriteringar inom kommunen, skall utmynna i en ”Styrelhandbok” som påminner om pandemiplanering.
Ledningsprinciper vid dammbrott; man har en idé om att ha en samordnad funktion som ska kunna
samordna alla resurser till en kommun vid ett dammbrott. Ett sommarprojekt ska starta där alla
dammar ska inventeras, det finns ca 600 dammar som inte har någon ägare men dessa kan skapa
stor förstörelse vid ett brott. Man håller på med revidering av saneringsplanen vid en radiakolycka.
Nordred ?- Peter representerar Gränsräddningsrådet.
Landstinget Dalarna, Britt knutas
Ledningsutbildning i Linköping för lokal och regional ledning. Uppskattade utbildning av Tomas
Kristiansson i stab och ledning. TiB-övningar tillsammans med SOS-alarm har varit mycket nyttigt, kontroll av alla för att se om de följer checklistor osv. Projektledare påbörjat RAKEL införandet, igår tittade man på en apparat. RSA första varvet gjort rapport som ska till Lst, SoS och MSB.
Skyddsmaskutbildning för ambulanspersonal. Nya masker som ska vara personligt utprovade kräver stor utbildningsinsats. Djupdykning i pandemiplaneringen. Publika evenemang arbete pågår för
att landstinget ska ha bättre förberedelser.
Landstinget Värmland, Carina Björk
Har också använt Tomas Kristiansson för stab- och ledningsutbildning på lokal och regional nivå.
En projektöversyn pågår för beredskapsenheten för att se gör vi rätt uppgifter, är vi rätt bemannade
osv. den ska vara klar i mitten av juni. Utbildningsinsatser pågår för sjukvårdsgrupper och ambulanspersonal i de nya kemskyddsdräkterna och skyddsmaskerna. Epedemiberedskapsplanen gås
igenom, smittskyddsläkaren planerar för prioriteringar av vaccin/antivirala medel inom Hälsosjukvården. RSK genomförd i ”nya” tappningen 4: e året. Målgruppen ändrad till att vara beslutsfattare och inte längre ”blåljuspersonal”. Vi har en annan samverkansutbildning för den målgruppen. RSA- projektet löpt på under snart 3 år kommer att avslutas genom att redogöra för rapporten
i juni, arbetet ska sedan fortsätta inom befintlig ram, ingen person anställs extra.
Polis Norge
Nytt polishus i Hamar. Stor osäkerhet när de kommer att komma igång. Stavern ett stort konferens
o övningsområde där politidir samlades 19 maj för att se över hur planering ska se ut, vad gör vi,
varför och vad har vi för resurser för det. Utvärdering av övning ”Trysilknut” har gett möjlighet att
se hur vi kan förbättra hur vi ska komma igång med krisledning i kommunen, viktigt med en tidig
etablering. Åtgärder kommer att vidtas som vi får möjlighet att testa vid övningarna 09-10.

Polis Dalarna
Omorganisation (igen) Borlänge Falun slås ihop till ett rättscentrum. Nedläggningshot av 3 polisstationer, Älvdalen, Leksand och Vansbro, kvar ska medborgarkontor finnas men ingen operativ
enhet. Man har anlitat en konsult som ansåg att det fanns för många stationer i Dalarna.
Polis Värmland, Tomas Olsson
Omorganisation pågår till det bättre. Man inför en myndighetsstab och en operativ stab. Vi ska se
på möjligheter att lägga ned stationer för att få en polisiär närvaro är viktigare än en skylt på en
vägg. Regeringsuppdrag till Brottsförebygg.rådet, SÄPO och RPS att starta grupp för handhavandet av org. grov brottslighet.. Ska finnas på 8 huvudorter, utredare, spanare, analytiker, ca 200 poliser ska rekryteras till detta. Risk att man tappar många yngre poliser i länet (flyttbara) men på sikt
ett bra uppdrag. Pandemiplanering i begränsad utsträckning, mål är att kunna fungera som vanligt
omfördelning av resurser.
Räddningstjänsten Norge
Skogsbrand i fokus. Skadeståndsprövning mot brandväsen som anses inte ha skött eftersläckning
av brand som uppstått vid en skogsavverkning.
Vi har varit världsbäst på att improvisera men det räcker inte vid stora olyckor. Vid brand är räddningstjänsten RL inte polisen det kan vara oklarheter ibland. Kurs för insatsledare v22 målgrupp
brandväsen o civilförsvar. Man har varit i bla USA för att lära sig mer om ledningssystem. 2 kurser
i nya tekniker vid skogsbrandssläckning, ny utrustning inköpt som man måste lära sig.
Nödnet osäkert än när man kommer igång.
Utredning pågår om man ska ha ett gemensamt larmnummer i stället för 3 men fortfarande inget
bestämt. Internationellt ser det också väldigt olika ut.
Ett nationellt resursregister finns nu- DSB. Fokus på äldre, många evakueringsproblem, projektet
är finansierat av ett försäkringsbolag och blivit väl mottaget av kommunerna. 1:a kvinnliga brandmästaren anställd!
Problem att kommunernas kartdatabaser ej finns tillgängliga för polis o brandväsen.
Räddningstjänst Älvdalen
1:a anmälan nu mot Leksands kommun vid en naturvårdsbränning anses att eftersläckningen ej utförts rätt. Man diskuterar ett totalförbud av naturvårdsbränning.
Ekonomiska problem men älvdalen har faktiskt fått mer efter påvisande av turisttillströmning året
runt.
Man funderar på att flytta enheter, ej stationer, för att klara insatstider på <20 min.
Räddningstjänst Malung – Sälen
Vi godkänner naturvårdsbränning om man kan påvisa ett bra säkerhetstänk.
Ny station vid Lindvallen för en deltidskår.
IVPA-larm kostsamt och man kommer att hota att ta bort verksamheten om inte landstinget betalar
då tror man att kommunerna kommer att agera på något sätt.
Räddningstjänst Arvika/Eda
Ekonomi- kan behålla nuvarande nivå.
Vi jobbar direkt mot Eidskog och Kongsvinger fra Eidskog fungerar samarbetet bra.
IVPA är bra.
Problem kan uppstå för deltidskårer eftersom många riskerar att bli arbetslösa i området.
Mattias, arbetar inåt i verksamheten och Tomas utåt.
Musikfestivalen kräver stort engagemang och man har tryckt mycket på arrangörens ansvar. Man
beräknar med ca 30 000 besökare. Det arrangörerna jobbar på är bla att ”gissa” vart kommer festivalbesökarna ifrån, hur tar de sig till Arvika.
RSA har man delat upp i två delar –för beslutsfattare och för tjänstemän som jobbar närmare hän-

delsen.
Räddningstjänst Torsby
Man har inte haft några stora problem med hyggesbränder i kommunen. STORA har erfarenhet av
hur man ska sköta arbetet, Det man ser nu är att det anlitas andra aktörer för uppdragen och det är
osäkert hur mycket erfarenhet de har av sådant arbete. Vissa språkförbistringar kan också ställa till
problem. Det kan bli problem med försäkringsbolag för att de inte tycker att räddningstjänsten har
skött sig.
IVPA har man haft sen -92 Finansieras i Värmland av kommunerna utom viss förbrukningsmtrl
som landstinget står för. Det är olyckligt att inte avtalet med NLA finns längre (förlängdes inte pga
att Ullevåls sjukhus inte kunde ta emot skadade från fler ställen än sina egna, sekreterarens kommentar).
Man har en ekonomisk kris minska budgeten med 1% vilket kan innebära att man måste minska på
styrkorna.
Bengt visar en statistik som han har gjort på olyckor inom kommunen. Det har hjälpt för att bla få
till skyltning som varnar för skarpa kurvor, sänkt hastighet osv det kan också avliva myten att
danska skidturister far omkring i Värmland med sommardäck vilket undersökning har visat vara
just en myt.
SOS-alarm
Nya tekniken är klar, man ska nu se det som en SOS men på 18 ställen. Man samverkar och harmoniserar emellan centralerna.
KBX-funktion en krisberedskapsfunktion, finns i Stockholm för att skapa EN bild av vad som pågår i landet. Ulf Strandberg är chef för den funktionen och kan förhoppningsvis komma vid annat
tillfälle och presentera närmare.
Man jobbar med att hålla nere svarstiderna och klarat av att korta dem sen förra året då man hade
problem i V Götaland.
Hur ska regeringen se på 112- ska SOS ha första tjing på de samtalen, det är något som diskuteras.
Man har börjat med stärkt roll som vårdföretag, de flesta samtal som gäller vård ska bedömas av en
sjuksköterska. Värmland kopplar dessa samtal till Stockholm i nuläget.
Man ser på hur man ska jobba vidare med Zenit´s utveckling i ett kundperspektiv.
Magnus berättar om ett system som man kan jobba i (opal?) det är indelat i zoner, man kan få befolkningsmängd dag/natt, simulera flyttning av enheter för att få bättre täckning osv. Det ska utvärderas i höst.
MSB
Den 3/5 startades en samlad informationssida om ”nya influensan” på www.krisinformation.se
Man ”dammsuger” vad som hänt på lokal, regional och nationell nivå. Man har också en sida på
”lättläst svenska”.
MSB har ett övningskalendarium där de vill att vi lägger in alla övningar som är stora nog att ske i
samverkan med olika org/myndigheter, tvärsektoriella.
DSB
Aktiva vid brand och översvämningar.
1000 manskap från 7 län aktiverades vid en stor brand-08, staten bidrog med pengar.
De organiseras Fylkevis och det finns ca 300 man i Hedmarks fylke för sanering, brand osv. DSB
opererar inte själv men följer med Norges övriga resurser som kan larmas ut. Larmas via 110. De
har också plikttjänstgöring.
11. Nästa möte
25-26/11 i Hamar, Norge

