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Samhällsbyggnad
Maria Sundström

Gränsräddningsrådet 17-18 november 2010
Karlstad, Elite Stadshotellet
Inledning, föregående mötes protokoll godkändes.
Presentationsrunda av deltagarna. Deltagarlista finns sist i dokumentet.

•

Interreg-projektet

Ett möte har ägt rum i Malung/Sälen. Peter Forsström, Magne Brobakken,
Helge Larsson och representant från polisen deltog. Skrivning angående
måluppfyllnad är lämnad. Projektet har inte fått svar på sökta medel;
120 000 Sverige, 125 000 Norge. Tydlighet i projektet är jätteviktigt. Var
noga med att skriva dagbok och dokumentera utförligt. Det här projektet är
en förstudie och vi måste ta beslut om eventuell fortsättning. Inför det
beslutet måste vi betänka de administrativa åtaganden som krävs.
Gränsövning 2012? Anställa en projektledare på Intereg-pengar i framtiden?
Vi ska se över möjligheterna att göra detta.
• Gränsövning Sälen 2010
En film om övningen i kort och en i lång version visades.

•

Christina Schenning, MSB om utvärdering GÖ 2010 (se .ppt)

Christina visade en PowerPoint om planeringen av övningen, båda länderna
är med i planeringen.
Det är viktigt med en funktionell kontroll av all teknik innan en övning; att
telefon, fax, mail fungerar och att administrationen finns som underlättar:
listor, lokaler för övningen, rutiner, checklistor o.s.v.
Slutsats: Övningen var väl genomförd! Nydanande och kreativ i att beskriva
olyckshändelsen.
Övrig info: MSB håller en utbildning för lokala övningsledare 2011.
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•

Bengt Carlsson, Torsby om övningens mål, utvärdering (se .ppt)

Information- lägesbild- lägesuppfattning
-

god information/uppfattning om olycksplatsens geografiska position

-

begäran om bistånd behöver utvecklas

-

lägesbild är ett utvecklingsområde och därmed lägesuppfattning.
Lägesbilden är viktig för att alla ska kunna orientera sig inom kort
tid. Bengt menar att det inte finns någon gemensam lägesbild, det
finns ett antal olika lägesuppfattningar!

Lars-Håkan: En idé är att ta fram ett samverkans- och insatskort för
respektive roll och utbildningsmaterial för ny personal om grunderna i
övningar. Detta kan till exempel göras i projektform inom det här rådet.
Sven-Åke Petters inflikade att det i ett sådant arbete är viktigt att beakta
förstärkningsresurser. Geir föreslog ett e-learningpaket. Någon nämnde
också vikten av att utveckla mediahanteringen.
-

Vissa kommunikationsproblem fanns vid svensk-norskt SOS, tog tid.
Utbildningar:
Ländernas organisationer och Nordred, mediahanteringsutbildning,
(allmän för samtliga funktioner) och fördjupad för vissa funktioner.
Förslag: Delmoment och funktionsvisa övningar innan ”större”
samverkansövningar, t.ex. om lägesbild, uppfattning när det är många
aktörer.
Samverkan personal på skadeplats, samverkan för personal i olika
staber.
Övningar i förbättrad möjlighet att kommunicera mellan länderna
(rutiner, teknik m.m.)
Nästa övning är 2013 på norska sidan om gränsen.
Målformulering är viktigt! Varför ska övningen genomföras, vad ska
övas?
Det ska köras en table top-övning innan den stora övningen, som
bakgrund. Scenario tas fram av Vargheden-gruppen.
Lars-håkan tog en diskussion om vilken nivå vi bör öva på inom vårt
samarbete. Han menar att det inte ligger inom det här samarbetet att
tillse att det fungerar inom varje deltagande organisation. Leif anser
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att vi bör göra en behovsanalys och om flera organisationer redovisar
lokala behov kan det rymmas inom det här samarbetet.
Förskjutning av övning 2012 till 2013 samt medföljande av Magne
presenterade tidsplan godkändes av rådet. Geir påpekar vikten av att
använda Tetra i övningen. Inledande möte i januari 2011. Vargheden
tar fram övergripande mål för övningen 2013. Tabletop-övning under
2011 och eventuellt också 2012. Viktigt att satsa på projektledningen.

•
-

Gränssamarbetet, Bengt Carlsson
Nordiska ramavtalet, avtal mellan norska och svenska organisationer
om bistånd.
Larmplaner runt riksgränsen.

Fokus är på den skadedrabbade, är det andra landet snabbast?,
tvåstationslarm från två länder- slagkraft, två typer av händelser:
Avtalet omfattar inledningsvis trafikolycka och brand i byggnad.
Händelse i Norge, 112-larm. Eget larm (trippelvarsling), larm till SOS
Alarm.
Händelse i Sverige, Larmar SOS. Larm till Norge 110-centralen, 112?
Start 2011-01-01:
•

utväxla kartmaterial, telefonlistor
utrustningslistor, detaljerade larmplaner med larmcentralerna
besöka varandra
digitala kartor
flera samarbetsområden (järnväg, skog..)
Bengt Holmgren, RAKEL-samordnare i Värmland (CBC –

Rakelanvändning utan gränser beh.ppt)

Genomgång av hur Rakel/Nödnett fungerar med abonnemang och samarbete
över gränsen/omställning när man är i andra länder.

Dag 2

•

SOS-Alarm, ny organisation – Torbjörn Halldin och Åke Kjellin
(Arbmatr SOS Alarm Bildspel.ppt)

Ny VD för SOS-Alarm från 1 maj 2010 har inför radikala förändringar.
Huvudkontoret har bantats med 50 %. Samtliga 18 larmcentraler kommer
tillsvidare att finnas kvar. Organisationen har delats in i tre geografiska
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produktionsområden. Allt är inte på plats än, bland annat hänger
samverkansfrågan fortfarande i luften. Vid frågor kan vi vända oss till
platscheferna; Hallgeir Karlstad i Karlstad och Åke Kjellin i Falun.
Vardagliga problem och frågor hanteras av Kundsupport.

•

Tågolyckan i Eidskog – Harald Bjerkan och Geir Kristoffersen
(Togavsporing Skotterud.ppt och togolkke.ppt)

Redogörelse för arbetet kring tågolyckan i Skotterud den 1 oktober. En
lyckad räddningsinsats där stora resurser ställdes till förfogande.

•

Crossboarder, metodvisning dukövning – Åsa Kyrk-Gere

Grupparbeten där resultaten samlades in av Åsa för vidare användning.
•

Redovisning Länsstyrelserna/Fylke

-Viktigt med konkreta, branschvisa mål
-Se över mål och syfte
- Viktigt att skapa tillräcklig tid på mötena. Tvådagarsmöte där dag ett
innebär bransch/funktionsvis arbete och dag två är gemensam. Dessutom
inleds dag ett tidigare.
- Fokus på RSA som utgör grund för mål och scenarier vid övningar
- E-learning eller portal med fokus på skadeplats. Länsstyrelsen Dalarna
ansvarar.
- Sharepoint-lösning för delning av information. Länsstyrelsen Dalarna
ansvarar.
Redovisning Hälso- och sjukvård

•

Har bestämt två datum för gemensam utbildning över gräns. Tanken
är att i förlängningen få med räddningstjänsten

Redovisning Räddningstjänst
•
•

Ska besöka varandra som ett första steg.
Menar att alla berörda kommuner bör delta i det här arbetet. Rådets
sammansättning ska diskuteras på nästa möte. Skicka förslag.

Nästa möte är den 18 – 19 maj, i Norge.
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Deltagare
Namn, organisation

Telefonnummer

Johan Neby, Fylkesmannen i Hedmark

+47 95252875

Espen Berntsen, Fylkesmannen

+47 95143031

Karin Bogland, Länsstyrelsen Dalarna

+46 703559035

Torbjörn Halldin, SOS Alarm AB

+46 706273705

Bengt Carlsson, Torsby räddningstjänst

+46 703366123

Per Hampus, Räddningstjänsten Malung-Sälen
703939915

+46 28018261, +46

Jan-Olov Olsson, Räddningstjänsten Älvdalen
702649295

+46 25180196,+46

Sven-Åke Petters, Polismyndigheten Dalarna

+46 705912017

Åke Kjellin, SOS Alarm AB

+ 46 705569301

Peter Forsström, Länsstyrelsen Dalarna
703558151

+ 46 2381083,+46

Eva-Karin Ljunglund

+ 46 705781032

Kaare Kveset, Sivilförsvaret Hedmark

+47 91379027

Mari Olsén, Brandingenjörsstudent LTH

+46 730576063

Carina Björk, Landstinget Värmland

+ 46 706017158

Britt Knutas, Landstinget Dalarna

+46 706885640

Lars-Håkan Jönsson, Länsstyrelsen Dalarna

+46 703551086

Rigmor Pents, Midt-Hedmark brandledning

+47 4740646966

Magne Kristiansen, Midt-Hedmark

+ 47 91835165

Magne Tommy Brobakken, Hedmark politidistrikt

+47 98052667

Geir Kristiffersen, Sykeshuset Innlandet

+47 91146031

Christina Schenning, MSB

+46 771240240

Åsa Kyrk Gere, MSB

+46 771240240

Leif Gustavsson, Länsstyrelsen Värmland

+46 54197136

Johan Olsson, Länsstyrelsen Värmland

+46 54197185

Maria Sundström, Länsstyrelsen Värmland

+46 54197126

Harald Bjerkan, räddningstjänsten
Jonny Hjalmarsson, stf räddningschef Arvika, Eda, Säffle
Bengt Holmgren, Länsstyrelsen
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