Minnesanteckningar referensgruppsmöte GSS 2012-02-14 13.00-15.00
Närvarande: Ivar Svare Holand HiNT, Viveca Asproth MIUN, Lena-Maria Öberg MIUN, Jan Foosnæs
NTE Nett, Knut Ekker HiNT, Ståle Nygård HiNT, Bjørn Ivar Sevatdal Røros kommune, Per Ingebrikt
Græsli Tydal kommune, Torkjel Rendal Politiet i Sør-Trøndelag, Arild Moen Meråker kommune
Dagordning
1. Uppdatering om projektet av Viveca och Knut. Knut informerade kort om GSS-projektet till
att börja med.
2. GSS- övning år 2 den 8 maj. Lena-Maria och Ivar informerade kort om vårens tänkta övning.
Decentraliserad övning under 3 timmar (real-time). Huvudaktörer är polis, räddningstjänst,
SOS (svenska sidan) och politi, AMK och brand (norska sidan). Huvudsakligt scenario är i
slutet av vinterferie, dåligt väder, strömavbrott, mobilavbrott, mycket turister i sina hyttor,
avstängda vägar på flera ställen på norsk sida. Vi diskuterar ett antal händelser däribland,
olycka med personskada någonstans, skolklass på fjället, fest med stökigheter på fjällstuga i
Sandvika och lastbil med explosiv last. Mål för övningen:
•
•
•

Samverkan – kommunikation
Delning av resurser
Test av kartunderlag

Det kommer att vara möjligt att delta som observatör för att lära sig från övningen. Det finns
möjlighet att delta på vilken av de tre övningslokaliteterna som man vill. Från Röros tycker man
att det skulle vara intressant att sitta med i Trygghetens hus. År 3 kommer fler organisationer att
vara med i övningen.
NTENett har haft övningar där vi simulerat strömavbrott under längre tidsperioder tillsammans
med kommuner. Detta har varit en väldigt viktig övning. Att öva sig på strömavbrott och
teleavbrott är mycket bra och viktigt.
GGI-2 och GSS koppling till vårt projekt. Knut informerade om GGI-2 och det kartunderlag som
GGI utvecklar för att tillgodose de behov som finns när det gäller att få tillgång till kartor på
”andra” sidan gränsen.
Exempel till övningen – lokala namn på fastigheter och byar. Kopplat till problemet att 600 000
norskar inte har någon koordinat till sitt hus (eller adress). Gissningsvis så är upp emot 95% av de
som har hus i Storlientrakten norrmän. Många Verdalingar har hytter i detta område. I Meråker
1500 hytter totalt kan det då röra sig om 10 000-12 000 personer i området Meråker-Storlien.

Mediaspel – något som är aktuellt i den här typen av övning. Kommer det att vara med? Det
handlar ju också om att använda media för att sprida information.
Röros och Meråker vill gärna få praktisk information om att delta hos Trygghetens hus vid
övningen den 8:e maj gärna också tips på boende. Lena-Maria undersöker detta och
återkommer.

3. Organisering
Knut informerade om timlistor. För norska deltagare skickas dessa till Knut och för
svenska deltagare skickas dessa till Viveca.
Mötesplan för 2012: Nästa möte för referensgruppen (N) 2 oktober 13.00-15.00. Samling
12.30 för fika.
4. Eventuelt Inga ytterligare frågor eller förslag.

Protokollförare
Lena-Maria Öberg

