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Närvarande vid mötet
Lena-Maria Öberg MIUN
Andreas Ring MIUN
Jörgen Johansson Jämtkraft elnät AB
Simon Keskitalo Länsstyrelsen
Anders Sigfridsson Räddningstjänsten Åre
Per Arne Stavnäs Fylkesmannen i Nord Trøndelag
Joakim Matsson Polisen/LKC Östersund
Torgrim Sund HiNT
Trond Olav Skevik HiNT
Knut Ekker HiNT
Erik Borglund MIUN

Aktörer som kommer att delta under övningen 19 maj
Räddningstjänst
Polis
Ambulans
Hälsa (N)
Länsstyrelse/Fylke
SOS
Gränskommun
Elbolag

Område
Det finns egentligen tre områden det vore bra om det sker någon händelse i samtliga område
Röros – Funäsdalen
Åre – Meråker, Verdal
Gäddede, Strömsund – Lierne

Bakgrund
Avskurna vägar
Snöstorm klass 2 – varning
Elstörning
Försvunna, skoter
Hård vind
Blöt snö
Inom några dygn är prognosen att temperaturen kommer att sjunka ner mot -20.

Aktiviteter
Inspel – Vägverket och Vägväsendet meddelar att de håller E14 öppen. (Här bör en kontakt mellan
No och Sv för att ta reda på hur långt man kan ta sig från resp. sida.
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Inspel – Jämtkraft meddelar att driftcentralen rapporterar att den hårda vinden och snön ställer till
problem. Partiellt strömavbrott. Flera hotell har hört av sig vår dansbandsfestival är i fara.
Inspel – ett flertal larm från både sv och no sida att folk sitter fast.
Inspel - Stopp i Funäsdalen (meddelande från Vägverket) går bara till den svenska gruppen. Stopp i
Lierne (meddelande från Vägväsendet) larmas bara på Norska sidan och därmed informeras bara den
norska gruppen om detta.
Inspel – En person som sitter fast har sett en hytta och går dit och gör upp eld – soteld. Det är en
norrman som är i Sverige men larmet går till Norge som försöker hitta på den svenska sidan. SAMTAL
– Bensinen är slut vi såg en stuga, vi tog en nyckel som vi hittade ovanför dörren. Gjort upp eld – det
brinner. Här får moderator styra gruppen att gå till kartan. Ledningen måste här ha svar på frågor
som rör var man befinner sig och att moderatorn kan rita ut detta på en karta.
Inspel – Samtal, vi vill härifrån vi är livrädda.
Inspel – Skidåkare ger sig av från Norge in till Sverige. Nödsamtal går fram, vi behöver hjälp. Tydal,
vilka områden är avsökta. Det här ger arbete för fjällräddare på bägge sidor. (Snön avtar, vinden
består, temperaturen sjunker) Borde varit hemma på nyårsdagen. Inspel – de har kunnat skicka
koordinator. Signal – en av tre skidåkare är skadad. Namn på skidåkarna .
Inspel – stormen har ökat i styrkan.
Inspel – en buss som glider av vägen på norska sidan. Tvärstopp även där. Meråker, balanskapacitet
låg eftersom helikoptern inte kan flyga. Även Åres HC måste involveras.
Inspel – Meddelande från Jämtkraft, Storlien x kunder är utan ström. (Det beror på snö, vind och
temperaturförändring). Meddelande från NTE Nett om strömlöst område.
Inspel –hur gör vi med de som är utan ström?
Inspel – Saknad helikopter i norra regionen. Gäddede – Lierne. Det visar sig att den är inhyrd av
Jämtkraft. När snön minskar, inhyrning av helikopter. Nödsändaren kan skicka koordinator lägg detta
på ett ”taskigt” ställe. Vilka resurser finns? Valsjöbyn är Jämtkrafts nordligaste ledning. En anställd
från Jämtkraft eller NTE Nett finns med på helikoptern.
Inspel – På morgonen säger vägverket och vägväsendet rekommenderar inte att ge sig ut på vägen.
Då kommer bussolyckan. Bussolyckan – x antal skadade. Mest transport. Senare inspel – mer
skärskador än vad man trodde, någon rygg. Någon kan behöva klippas loss – brandkår, ambulans och
polis från båda länder.
Inspel – meddelande från Telia och Telenor. Kraftiga störningar på mobilnätet. Strömförsörjningen
ger också problem med masterna. Nyår i sig själv ger också problem med mobilnätet.
Inspel – 4 omhändertagande i Åre, samma sak i Norge. Så här har natten förlöpt, relativt lugnt på
förmiddagen. Ökad vind och kraftigt snöfall. Men när snön avtar så börjar folk vilja åka hem, mycket
mobilsamtal folk börjar ge sig ut för att ta sig hem.
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Scenario
Tanken är inte att fatta beslut på detaljerad nivå, mer att söka diskussion kring vad gör ni utifrån det
presenterade scenariot.

Akt1 - 25 minuter
Nyår
Vägverket och Vägväsendet meddelar att snöröjning endast sker av stora vägar. Små vägar lämnas
Elstörningar
Information om ett antal händelser, benbrott Tänndalen, sotbrand man har skickat folk.
Fundera och reflektera över vad man ska göra!

Akt 2 1,5 timme
Ett antal händelser – flera olika inspel
-

Larm, tre bilar på väg till Norge.

Akt 3 1 timme
Länsstyrelse och fylke får i uppdrag att presentera en lägesbild per land
Kräver den politiska nivån?
Hur kommunicerar de med övriga aktörer?!
Skapa en lägesbild i respektive land!
Samtidigt pågår scenariot vidare för övriga aktörer. Vilken information bör vi lämna till länsstyrelse
och Fylke.

Akt 4 1 timme
Presentation av den gemensamma lägesbilden för alla aktörer.
Stormen har bedarrat, nästan alla abonnenter har fått tillbaka sin el
Diskussion av händelseförloppet – förhoppningsvis och troligen så kommer ett antal olika lägesbilder
att presenteras vilket kan skapa möjlighet till a-ha upplevelser och lärande.

Kom-i-håg
Vilken beredelse finns för vad som kan hända? Samarbetar man även när det gäller beredskap?
Händelser både på norsk och svensk sida
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Moderatorn i varje ”land” måste komma ihåg att hela tiden återkomma till kartan och behov av
kartbilden.
Moderatorn ska ställa frågor om hur gruppen tänker kring att meddela media om vad som händer.
Varningsklocka – inte minutoperationer, inte för mycket detaljer.
Moderatorn måste ha ett batteri med frågor!

Utrustning i varje rum
Radioutrustning
e-postlistor
Telefon – intern telefon i Stikklestad
PC

Frågetecken?
Hur många rum?
Hur ska övningen dokumenteras? Är det någon som deltar i övningen eller en fristående observatör?
Ska man sitta tillsammans fast man inte gör det i ett skarpt läge?
Antalet personer som deltar i övningen avgör hur många rum som kan behöva användas?
Diskussionen kring om aktörerna ska sitta i olika rum är kopplat till om övningen uppfattas som en
stabsövning eller en table-top övning. Det blir övning på olika situationer. Table-top syftar mycket till
att diskutera varandras insatser och därmed också lära sig av varandra.
En ensam moderator? En moderator och en övningsledare per grupp!
Dokumentation – återkoppling?
Det kommer att finnas ett antal som är med på mötet men som inte kommer att vara med på själva
övningen. Finns det något de skulle kunna göra?! Observatörer? Studenterna kommer att använda
något färdigt formulär kanske kan detta kan användas även av dem!
Moderator – samspel mellan MIUN och några av aktörerna.

Vad händer nu?
Erna, Erik och Lena-Maria arbetar vidare med scenariot. Vi kommer att markera där vi behöver svar
från våra partners. Detsamma gäller mot GGI 2 där vi gemensamt kan välja ut ett antal av
händelserna där GGI2 plockar fram extra kartdata. Vi jobbar också fram en tidsaxel och lägger ut
händelser, detta skickas ut till alla och ges möjlighet att ge kommentarer på detta. Vilka
frågeställningar är det viktigt att moderatorn ställer, var bör moderatorn vara uppmärksam på. Ett
antal frågeställningar till varje case, detta för att förhindra att övningen hamnar i minutoperation.
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Moderatorerna kommer också att få jobba för att se till att man i vissa fall kommer att arbeta med
kartan – det här kräver ett antal följdfrågor (mer detaljer). Det måste handla om vad vi ska göra men
inte att genomföra det man diskuterat.
Lena-Maria sammanfattar synpunkter från vårt möte kring önskemål inför Gränsräddningsrådets
planeringsmöte den 2:a mars.

