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Plan- och Beredskap
Peter Forsström
Direktnr 023-810 83
Faxnr 023-813 87
peter.forsstrom@lansstyrelsen.se

Dnr: 452-1871-10

Sändlista

Anteckningar förda vid Gränsräddningsrådets
möte 20100519

Plats: Tällberg
Deltagare: Geir Kristoffersen, Magne Brobakken, Geir Bekkedal, Tomas Olsson, Roy van
Dalen, Espen Berntsen, Johan Neby, Sten Sabel, Lars Johansson, Jan-Olov Olsson, Per
Hampus, Bengt Carlsson, Torbjörn Halldin, Carina Björk, Britt Knutas, Lars-Håkan
Jönsson, Leif Gustavsson, Frida Billström, Roy Arild Rugsveen, Åsa Kyrk, Eva-karin
Ljunglund del dag 1, Christina Schenning del dag 1, Staffan Harbom del dag 1, Karin
Bogland dag 2.
Program i stort:
Dag 1
12:00
Lunch och incheckning på hotell
13:00
Uppstart; kommendantur mm.
13:10
Föregående möte gmg av mötesanteckningar
13:30
Rapport från gränsövningen
Gränsövning 2012 – Interreg/Eu, fortsättning 2014 ->
15:00-17:00 Framtiden: Cross-border/Nordred/ Haga överenskommelsen (Åsa Kyrk
MSB) Uppdrag och övningsverksamhet utifrån nu gällande nationella avtal, wis
Redovisning särskilda händelser
08:40
Funktionsvisa samtal erfarenhetsåterföring
10:00
Redovisning av vad som framkommit vid samtalen
10:45
Rakel-Nödnett, Beslut Sambandsövning analogt, översyn av avtal
11:15
Sammanfattning

1

Lars-Håkan Jönsson hälsade alla välkomna

2

Magne Brobakken gick igen föregående mötesanteckningar, dessa
lades till handlingarna.

3

Christina Schenning och Staffan Harbom från MSB tillsammans med
Eva-Karin Ljunglund gjorde en snabb sammanfattning av
Gränsövning ”Sälen”, kort om utvärderingen och vad som hittills
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framkommit. Vi får hålla oss tills i september då hela utvärderingen
beräknas vara klar. Bestämdes att den ska diskuteras på
nästa ”Varghedenmöte”.
4

Åsa Kyrk Gere från MSB berättade om projekt Crossborder och drog
i korta ordalag innebörden av Hagadeklarationen. Peter Forsström
fyllde på med en kortare sammanfattning om Regeringens skrivelse
2009/10:124 Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad
säkerhet. Dessa föredrag låg till grund för dag 2 funktionsvisa
diskussioner. Åsa´s och Peter´s bildspel bifogas. Frågeställningar till de
funktionsvisa diskussionerna finns under p.6. Åsa deltog även dag 2 då
hon rörde sig mellan grupperna och fångade upp frågeställningar till
sitt projekt.

5

Redovisning av särskilda händelser
Värmland – Länsstyrelse, Polis och sjukvård redogjorde för de
problem som uppstod vid de omfattande och långvariga el och
teleavbrott som drabbade Karlstad samt det omfattande
vattenavbrottet. Vattenavbrotten visade sig bli en belastning för alla
samhällsviktiga verksamheter. Polis och häkte blev utan vatten och
avlopp. Sjukvården likaså samt att folk sökte sig till akuten för att få
tag i vatten och gå på toaletten. En annan lärdom i dagens
tekniksamhälle är att man bör ha ett reservsystem för
informationshantering och kriskommunikation när datanät mm
fallerar.
En annan lärdom är att fjärrvärme kräver tillgång på vatten och att
brandposter blir utan tryck om pumpstationer inte får elkraft.
Brandväsendet i Trysil berättade om när det blev strömlöst i hotell
och skidanläggningen i Trysil efter att en lastbil hat dragit ner
elledningar. Det var 20 grader kallt och ett tusental personer sittande
fast i liftsystemet. Bör se över liftanläggningarnas beredskapsplaner.
De berättade även om en brand på militärförläggningen Terningmoen
där det var bristfälliga planer (saknades även en del) och det var dålig
koll på hur mycket ammunition som fanns i förråden. Värden för 150200 miljoner gick upp i rök.
Landstinget Dalarna berättade om ett avbrott på kraft som fick
allvarliga konsekvenser beroende på bristfällig övning, rutiner och
larmplaner. Den ena efter den andra funktionen försvann på sjukhuset
och ingen förstod att reservkraftaggregatet inte hade startat –
uppföljning. Länsstyrelsen Dalarna berättade om el- telebortfall som
fick till följd att flera handlare och bensinstationer inte fick pumpar
eller betalsystem att fungera. Tog över en vecka innan problem helt
var löst. Ekonomiska konsekvenser för den enskilde som följd.
Fortum planerar att öka avbördningen på Trängslet- och
Bogrundsdammen. Diskussion om publika evenemang togs upp och
redovisades erfarenheter.
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Funktionsvisa diskussioner utifrån särskild frågeställning som
redovisas sist i detta dokument. Mot bakgrund av gårdagens
information om vad som är på gång;
Vilka möjligheter ser ni för ökad/fördjupad samverkan.
Beskriv Inom vilka områden.
Nordred avtalet möjlighet eller begränsning.
Identifiera andra aktörer som kan omfattas och i så fall varför.
Vilken nytta/påverkan kan er funktion ha i er hemkommun
Erfarenhetsutbyte och rutiner, egna frågor
Hur få igång och utveckla operativ samverkan

7

Karin Bogland redovisade aktuellt utbyggnadsläge och möjligheterna
för trafik över landsgräns. Dessutom redogjordes för aktuellt läge av
Nödnett. Se bifogat bildspel.

8

Beslut;
- Leif Gustavsson får i uppdrag at till nästa möte att tillsammans
planera in arbete med de såkallade ”bordsdukarna”.
- Nästa ”Vargheden möte planeras in efter den 13 september.
- ”Varghedengruppen” ska ta kontakt med grannlänen och deras
gränsräddningsråd för att på et övergripande plan ha
informationsutbyte.
- Vid varje träff ska det avsättas 1,5-2 timmar för funktionsvisa
diskussioner.
- Att genomföra en gemensam gränsöverskridande RSK bordläggs till
2011.
- Gemensamma gränsöverskridande larmplaner tas fram och redovisas
vid nästa möte, Bengt Carlsson sammankallande.
- Förslag om att ha Tema Klimatanpassningsåtgärder inför kommande
treårsperiod togs upp och bestämdes att temat kan vara så men det får
inte begränsa samverkansformen för ”blåljusverksamheten. Dessutom
ska det baseras på risk- och sårbarhetsanalyser. De som arbetar med
dessa frågor på respektive län/fylke kan adjungeras till vissa möten i
syfte att redovisa eller påvisa särskilda riskområden kopplat till detta
tema.
- Till nästa möte redovisa antal på gränsöverskridande insatser, helst
hela perioden 2010 i andra hand från 1 juni till mötet i november.
Resultatet redovisas på geografisk bild för att få en överskådlighet var
olyckorna inträffar. Torbjörn Halldin samverkar med SOS i Falun.

9

NÄSTA MÖTE ÄR DEN 17-18 NOVEMBER

Vid pennan Peter Forsström
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Redovisning av de funktionsvisa diskussionerna.
Polisen: Huvudrubrik: Vilka möjligheter ser ni för ökad samverkan?
1.(Beskriv inom vilka områden Nordredavtalet har betydelse?).
Nordred avtalet har ingen avgörande betydelse för Svensk polis i samarbetet men har en
betydligt större betydelse för Norsk polis då de är räddningsledare vid alla insatser där det
finns fara för liv och hälsa.
2.(Vilken nytta kan er funktion ha hemma av ökad samverkan?)
Nyttan är att känna till varandras resursläge om behov skulle uppstå. Vi har ett behov av
att upparbeta rutiner (planverk) för hur vi ska nå varandra på smidigast tänkbara sätt.
3.(Erfarenhetsutbyte och rutiner?)
Vi behöver kanske öka träffar mellan våra poliser på operativ - taktisk nivå speciellt i
gränskommunerna för att lära känna varandras förhållningssätt och förmågor.
4.(Hur får vi operativ samverkan att fungera?)
Se punkt 3 samt att vi har en gemensam uppfattning om att samarbetet bör öka i
"polisvardagen" då vi inte har kris eller olyckor. Vi tror att det ger ett mer naturligt sätt till
samverkan vilket i sin tur gör att vi har lättare att samverka vid kriser eller olyckor.
Brann/räddningstjänst;
Vilka möjligheter ser vi för ökad/fördjupad samverkan.
Beskriv inom vilka områden . Nordred avtalet eller begränsning.
Identifiera andra aktörer som kan omfattas och i så fall varför.
Vilken nytta/påverkan kan er funktion ha i er hemkommun.
Erfarenhetsutbyte och rutiner, egna frågor.
Hur få i gång och utveckla operativ samverkan.
1: Utarbeta en gränsRSK för fotfolk för att lära sig mera om varandras org. Och struktur.
2: Larmplaner utarbetas för gränssamarbete med insatszoner och två stationslarm NorgeSverige
5: Extremfriluftsliv typ. Kanotism-klättring
6: Identifiera de faktiska insatser som görs gränsöverskridande och hur de larmas
Sjukvård;
Vurdering av Grenseredningsrådet funksjon – spørsmål.
Tilbakemelding fra helse / sjukvård.
1. Hvilken mulighet ser vi for økt / fordypet samvirke
•

Rakel / Nytt Nødnett – samvirke-potensiale med bedret kommunikasjonskanal
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Gjensidig informasjon før situasjoner er faktiske – hverdagsutfordringer –
kulturelle samlinger / festivaler mv.

2. Beskriv innefor hvilke områder Nordred-avtalen har betydning – mulighet eller
begrensning
•

Beskriver en forventning, målsetting, ”visjon”.

•

Legitimitet for arbeid i egen virksomhet.

•

Beskriver kostnadsansvar.

•

Etablere informasjonskanaler ledelsesnivå TIB – TiB / via SOS- AMK

3. Indentifisere andre aktører som kan omfattes av samarbeidet, - og i så fall hvilke.
•

Kommuner på norsk side (ansvar for Legevakt / psykososial støtte-tjeneste /
ivaretakelse av uskadde involvert i hendelser, mv…)

•

Frivillige organsasjoner (Norge: FORF – Røde Kors – Norsk Folkehjelp – mv.)

4. Hvilken nytte / påvirkning kan deres funksjon ha i egen virksomhet.
•

Informere i egen virksomhets ansvarsområde (ambulanse – AMK).

5. Erfaringsutbytte og rutiner – egne spørsmål / frågor.
•

Kriterier for bistand – likt formular for spørsmål / frågor (sjekkliste)

6. Hvordan få i gang og utvikle operativ samvirke.
•

Lage møte-arenaer lokael ambulansetjenester (geografisk nærhet –
Dalarna/Hedmark og Värmland / Hedmark.

•

Hvem hjelper hverandre i det daglige – lage arenaer ut fra dette (sjukvårdscentraler – legevakts-sentraler.

Länsstyrelse/Fylke
Kan lokala avtal ersättas med regionala var en fråga som diskuterades. Åsa Kyrk Gere
arbetar inom ramen för projekt Cross-border med att invebtera alla avtal. Vår
rekommendation till henne är att även titta på hur det tillämpas rent praktiskt.
Vidare efterlyste gruppen ett ”ramverk” som beskriver hur man agerar i
gränsöverskridande insatser på regioenal nivå exvis. en pärm motsv.
Huruvida vi kan se nya aktörer inom gränsräddingsrådet så kom vi in på om vi ska något
tema för den kommande perioden (3-4 år). Vi kom fram till att arbeta med
räddningstjänst- och katastrofinsatser utifrån förändrat klimat och utifrån en risk- och
sårbarhetsanalys, kan vara ett tema. Då skulle vi även kunna få med handläggare för RSA
och klimatanpassningsåtgärder som adjungerande vid våra möten. De skulle kunna verka
som katalysator för framtida utveckling av katastrof/räddningstjänst. De skulle sedan efter
föredragning kunna fortsätta med eget möte. Viktigt att inte tappa fokus från
förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet utifrån Hagadoktrinen och Nordreds
intentioner.

