Minnesanteckningar möte i Scenariogruppen GSS 22 januari 2013
Närvarande: Patrik Filén polisen Sverige, Jörgen Johansson Jämtkraft, Lena-Maria Öberg
Mittuniversitetet, Knut Ekker HiNT

Tidrapporter
Tidrapporter – en påminnelse om att skicka in tidrapporter. Svenska deltagare skickar dessa
till Viveca Asproth.
Övning 3
Sista övningen i GSS blir den 15 maj 2013. Vi har internt fattat ett antal beslut för den här
övningen.
Deltagare
Vi kommer att bygga en övning för följande deltagare:
NORGE
Lierne kommun
Meråker kommun
Röros kommun
Tydal kommun
2 polisenheter
2 fylken
2 brandtjänster
2 sjukvård
2 elbolag
SVERIGE
Räddningstjänsten 2
Polis 1
SOS 1
Elbolag 1
Länsstyrelsen 1
Decentraliserad övning
Övningen kommer att genomföras decentraliserad dvs att alla aktörer stannar
kvar i sin miljö.

Grundscenario
Vi har bestämt att grundscenariot kommer att röra ett dåligt väderläge med
stora strömavbrott som följd. Som tidigare år kommer detta att kompletteras
med händelser som i sig kanske inte är utmanande men genom att ha ett antal
händelser och på flera platser skapas behov av samarbete pga begränsade
resurser. Tanken är också att övningen startar ”dag 2”. Detta kan ge möjligheter
till mer diskussioner om resurser och situationer såsom


Avskurna vägar



Äldre som är strandsatta och i behov av hemtjänst



Sjukvårdstransporter



Nödströmsaggregat

Diskussion kring strömavbrott, det finns längs GSS-gränsen två elledningar
som går tvärs över Norge och Sverige. En stamnätsledning mellan Nea och
Järpströmmen den är Svenska Kraftsnät eftersom det är en del av stamnätet.
Den andra går mellan Lierne och Rengen denna ledning är normalt inte på men
är å andra sidan inte speciellt kraftfull. I påslaget läget skulle den kunna ge
ström fram till Valsjöbyn men inte längre. Jörgen får i uppdrag att ge förslag på
brott och områden som i så fall skulle kunna drabbas. En annan möjlighet för
Jämtkraft att bli involverad är genom att hjälpa grann-elbolag med resurser i
form av reparatörer. Ett sådant nätverk av elbolag finns och det fungerar
jättebra. De är indelade i olika zoner.
Hela GSS-gränsen
För att samtliga aktörer ska bli delaktiga i övningen krävs händelser längs hela
”GSS”-gränsen dvs från Röros-Funäsdalen i söder till Lierne-Gäddede i norr.
Mångfald
Det är viktigt att få med mångaldsaspekter i övningen, etnicitet, ålder, kön och
så vidare. Det är därför viktigt att scenariogruppen har detta med sig in i
arbetet med scenariot. Patrik tycker det är viktigt att också försöka skapa den
typen av händelser som också skapar krav på samverkan.
Motspel
Vi har internt diskuterat att ha någon form av motspel under övningen 2013. Vi
tänker oss att övningsledningen kompletteras med ett antal representanter från
några av de mest centrala aktörerna. Dessa kan då svara på frågor, ställa
motfrågor och ge feedback. Patrik har även en idé om att denna
motspelsfunktion skulle vara möjlig att ringa när man vill få dialog med
aktörer som inte är med i övningen. Så som till exempel Vägverket. Gruppen är
positiv till motspel.

Mediaspel
Vi tänker oss att det under övningen ska finnas studenter och eller journalister
som också har ett media-motspel.
Övriga frågor
Vi diskuterade vid mötet det faktum att det verkar som att kommunikationen
blev ganska enkelriktad under förra årets övning. Det vill säga att en aktör
sände mycket information men att det sällan uppstod dialog och därmed ingen
samverkan. Detta kan bero på systemet användning av telefon eller andra typer
av mötesformer skulle skapa mer dialog. Patrik ställde därför en fråga om det
skulle vara möjligt/önskvärt att man inom Trygghetens hus samlar till fysiska
möten. Lena-Maria och Knut tar med sig frågan till den interna arbetsgruppen.
Det är ju möjligt att spela in den typen av samtal om vi vill spela in
konversationen.
Under mötet diskuterades möjligheten att använda den kartlösning som
användes under förra övningen. Kartan upplevs som mycket central och att
kunna få en bra karta över hela GSS-området vore mycket bra! Informellt är
detta redan klart och den interna arbetsgruppen kommer att ta kontakt för att
säkerställa att kartan kommer att kunna användas under övningen den 15:e
maj. Lena-Maria får i uppdrag att undersöka möjligheten till en inloggning där
vi får möjlighet att använda alla funktioner. Lena-Maria och Jörgen undersöker
dessutom möjligheten att lyfta in även data från Jämtkraft i kartportalen.
Ett förslag på övningskonstruktion för att skapa samverkan – dela upp
information i pusselbitar. Ge den ena informationsdelen till en svensk aktör och
den andra till en norsk aktör. Gärna geografisk information.
Vi hade under mötet en diskussion kring att övningen kan inkludera aktörer av
olika typer hos någon är det en beredskapschef och hos en annan en operatör.
Förra årets utvärdering visar att operatörerna uppskattade att få vara en del av
övningen. Vi kunde inte se några hinder eller egentliga problem med att det är
olika typer av deltagare hos olika aktörer utan detta speglar nog bara
olikheterna hos de olika aktörerna.
Nästa möte: 27 februari 13-15 med hjälp av distansöverbryggande teknik. I
Östersund finns möjlighet att komma till Q-huset.
Hemläxa:

Sekreterare
Lena-Maria

Alla Jörgen –

Förslag på händelser
Förslag på områden för strömavbrott

