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9-12 I Steinkjers polisstation
N ärvarande:
Jan Birger Jacobsen, Polisen (N )
A rild Syvertsen, Polisen (N )
Patrik Filen, Polisen (S)
Per A rne Lynum, H else (N )
Erna Danielsson M IUN
Lena-M aria Öberg M IUN
Knut Ekker H iN T
Ståle N ygård, H iN T
Ivar H oland H iN T
M ötet inleddes med en kort rundvandring på polisstationen i Steinkjer. Vi fick bland
annat se det rum som används vid de tillfällen då polisen går in i stab och
ledningscentralen. Vi fick även se det kartmaterial som polisen i N orge använder idag.
H uvudscenariot:
Tid: H elg i slutten på skolenes vinterferie.
Dårlig vær. Situasjon mye lik den 31. januar 2006 da store nedbørsmengder skapte flom
og ras i Verdal og andre steder i N ord-Trøndelag, og 16. august 2011 da store
nedbørsmengder førte til ras og stegning av både E14 og jernbanen i M eråker:
Store nedbørmengder. Flom og ras på mange steder i lavlandet, glatt veg i områder der
veien har vært snødekt. Snø og dårlig sikt på fjellovergangene.
Brudd i kraftledninger med påfølgende strømbrudd. Etter tre timer er mobilnettet nede
på norsk side. Veg 72 mellom Vaterholmen og Stormoen i Verdal og E14 og jernbanen
mellom M eråker og Hegra sperret av ras.
Situasjonen er uoversiktlig med et ukjent antall hyttefolk som ikke har mulighet til å
skaffe seg oversikt over den trafikale situasjonen, og som en ikke vet om har mulighet
til å orientere seg om at vegene til N orge er sperret, og at været hindrer trafikk over
Storlien.

En regner med at det kan være mellom 150 og 400 mennesker i hytter i området rundt
Sandvika. Det er ikke mulig å nå folk på mobiltelefon. Ettersom kjøreforholdene er
vanskelige både over Storlien og over Skalstufjellet / Kall, for å hindre farlige
situasjoner er det ønskelig at folk holder seg i ro og det er behov for å nå fram med
informasjon. Det er imidlertid ikke mulig for norske ressurser å nå fram til dette
området.
På samme måte er det i M eråker kommune 1500 fritidsboliger med anslagsvis 1500-3000
personer som må hindres i å legge ut mot Storlien og Skalstufjellet. En mindre andel av
hyttene i M eråker ligger inn mot grensen slik at det er mulig å nå de fleste med
informasjon langs veien.
Det må tas grep for å få opprette kontakt med hyttefolk. 1. prioritet er folk ved
Sandvika. 2 prioritet er hyttefolk på fjellet i M eråker.
En utfordring er å organisere kontakt med folk i fjellet i N orge ved bruk av svenske
ressurser.
Frågetecken kring om scenariot ska skickas ut i förväg till de som ska övas?!
Förslag till händelser i scenariot
- Kemtransport med explosionsrisk, utsläpp; definiera område som behöver evakueras
---- X
- olika positioneringar
- olycka med skadade, skadade sitter fast
- skolklass på fjället
- bråk på Sandvika

Problemområden
- vem bor i hytterna
- måste använda reella skadade personer, ej fiktiva
- måste vara någon skadade, uppgifter som tvingar deltagarna att ta kontakt
- mediakommunikation, samverkan N orge - Sverige, gemensam pressinformation.
Diskuterades fram och tillbaka. Inget bestämdes under mötet.
- mobilnätet nere, vanligt (detta blir en del av vårt scenario)
- logga - hur? H ur styra in loggarna i systemet? Den lösning som flest kommer att
använda är att antingen en person från GSS eller en från respektive aktör för loggar i
det speciella övningssystem som byggs. Utöver det kan projektet få tillgång till de
loggar som respektive aktör gör i sina vanliga system.
V iktigt
o klara ut ställe/ plats
o klara ut resurser
o förflyttningar

Slutrapport
- vad är situationen
- vad skulle vara nästa steg
Antal på respektive övningsställe
H ur många optimalt att involvera. H är landade diskussionen i 2-3 personer per aktör.
De övningsställen som sedan tidigare diskuterats är; Trygghetens hus, Järpens
brandstation, A M K N amsos, Brand N amsos och polisstationen i Steinkjer.
N är ska varje händelse brytas?
Till sist diskuterades var en händelse bör brytas? Det kommer till en punkt där
ledningen övergår i kontakt med den person som är på plats och eftersom vår övning
inte inkluderar att någon verkligen kommer på plats så är detta något vi måste
bestämma. Det kan vara olika för olika händelser.
Kommande möten
Klockan 11.00 21 mars. Telefon alternativt videomöte. M er information kommer.
17 april test av övning. Förmiddag. Sker på respektive övningsplats.

