GSS-möte 2013-01-30
Ivar, Ståle, Knut, Erna, Lena-Maria, Erik och Viveca.
Ekonomi – kort diskussion kring ekonomiska konsekvenser av förlängningen av projektet.
Utvärdering
De som ansvarar för utvärderingen rapporterade om vad som är på gång och hur de tänkt göra med
kommande rapport.
Förslag till scenariot
Information från olika håll – inspelat från en mobiltelefon som hamnar på Aftonbladet. Samtal både
på norsk och svensk sida men till olika aktörer. Något samtal på ett främmande språk. Oklart var
olyckan har skett, t ex. vid Storlien. Låt inte informationen komma via SOS.
Förslag, 12-åring rysk pojke där föräldrarna gjort sig illa i olycka. Ringer sin syster hemma i Ryssland
som sedan ringer in. Någonstans på fjället men var? Beordra sin bror att ring 112. Ringer efter en
stund till Norge (kom på att det var där dom var).
Skype – mer dialog.
Sociala medier
Förslag på någon form av evakuering
Ersätta delar av textinformationen med bilder eller videofilmer
Det kan bli strömlöst, någon ledning som rasar, elskåp som drabbas av översvämning till exempel.
Det behöver inte vara strömlösa områden från början.
Meråker blir avskuret från kommunikation både fast och mobiltelefonin. Kombination med otjänligt
vatten.
Kan Jämtkraft spela Svenska Kraftnät? Om vi på något sätt vill ta ner ledningen mellan Nea och
Järpen.
I Sverige finns Rakel, upp till en vecka kommer strömmen att räcka på Rakel.
Möjligt att få en svart skärm – kort stund innan dieselaggregatet slår igång, information har då
försvunnit (som tidigare fanns på skärmen).
Samtal från 113 – som efterfrågar information.

Underkylt regn
Översvämning pga av mycket regn – övergår till underkylt regn? Fast det brukar vara tvärtom?? Först
kallt och sedan kommer det in varm luft med regn. November.
Behöver inte vara översvämning – det kan vara otjänligt vatten i alla fall.
Begär in minst en händelse som de skulle vilja öva. Skicka in till Knut och Lena-Maria. Vi kan fokusera
på att vara kreativa när det gäller händelser med sociala medier. Vi ansvarar också för att sprida
händelserna över gränsen och mellan aktörer.
Underkylt regn, november, dåligt väglag, strömlösa områden, blåst – är ramen.
MINDRE händelser.
Meråker – har en flyktingmottagnig.
Triggers och händelser som påverkar kommunikationsmönster. Detta är kopplat till händelserna.
En idé – små händelserna första timmen, större händelse i mitten skapar mindre kommunikation i
början mer kommunikation sedan. Vissa händelser triggar igång mycket kommunikation? Det är
viktigt att ta med sig detta till övning 3.
Kan kartan visualisera att det behövs samarbete över gränsen? Den första timmen – inga positioner
på kartan men efter en timme så blir man anmodad att titta på kartan. Mindre händelser första
timmen.
Mediamotspel – Norskt och svenskt. Norsk sida har redan kontakter. RCRs studenter kan delta som
media.
Hur ska motspelet fungera? Den måste innehålla aktörer som är från polisen, räddningstjänsten och
så vidare. En grupp i Sverige och en i Norge.
Mindre styrd övning, inte minutstyrda händelser. Motspelet sköter detaljer och gör inspel beroende
på vad som sker respektive inte sker. Kan bryta in för att ställa frågor och för att få igång diskussion
och aktion bland aktörerna.
DAG 2 Fjällgården
Mångfaldsaspekterna!
Förslag – bussolycka med annan nationalitet än svenskar och norskar
Erna – det vore intressant att kunna utröna vilka händelser som skapar aktivitet.
Är tidsomfattningen 3 timmar lämplig. En timmes uppstart och 3 timmars övning.

Övningssystemet – aktiv playback detta kommer att implementeras fram emot hösten. Detta kräver
dock ett väldigt strukturerat scenario.

Improvisation – det är vad man ser i forskning av agerande i händelse av kris att man improviserar.
Bör vi tänka på detta?
Diskussion av motspelsfunktionen. Vad ska de göra, vilka uppgifter. Ska de skicka sina svar och ta
emot sina svar via systemet? Eller kan man registrera i efterhand och ta emot frågor via telefon
istället?
Observatörer – viktigt att de noterar allt viktigt som händer som INTE finns i systemet.
En stor bussolycka – låt det sedan inte vara några inspel på ett tag. Bara från motspelet. Vi kan då
mäta hur lång tid tar det innan man kontaktar någon annan, hur lång tid tar det innan Sverige har en
gemensam idé av hur man ska lösa situationen.
Alternativa utgångar – vägar i scenariot. Till exempel i mångfaldssituationer.
Länsstyrelsen och Fylken kan få i uppgift att ge en gemensam lägesbild. Viktigaste prioriteringar,
problematik, vad var det som händer, tillgängliga resurser.
Ha händelser där varje aktör ger svar på frågor från Fylkesman och Länsstyrelsen.
Passagerarlistor – mycket besvärligt i Amalia. 15 personer men det borde varit 16. Var är den 16:e
personen. Exempelvis 5 har lämnat platsen. Hur många döda hur många sårade…En buss med
skolbarn och en buss med ukrainare några barn springer hem…
Lierne –vattenproblem
Meråker – flyktinganläggningen, vattenproblem? Lite beroende på om det är kommunalt eller inte…
Röros Tydal – bussolycka
Nya projekt
GSS 2 – mot interreg. Möten med länsstyrelsen och fylken. Nya partners? Turism, höga vattenflöden?
Möte med MSB (Erna undersöker möjligheterna till detta under Åre Risk Event). Lena-Maria mailar
Lena B Johansson MSB och kolla om hon kommer. Övningar som också inkluderar sociala medier och
de utmaningar som detta innebär. Utgå ifrån att Interregprogrammet kommer att finnas i någon
form.
Northern periphery programme?
GSS 2 – informationssäkerhet, speglade webbsidor med hackade sidor. Outlawsetablering.
Dokumenthantering och spårbarhet.
GSS 2 – frivilliga organsationer. Röda korset, possumgrupper, svenska kyrkan. Mer fokus på
allmänheten. GSS har haft stort internt fokus.
Publicering
Åre Risk Event 2012 – Ivar och Trond Olav och Ståle.
Publicerade artiklar och mer populärvetenskapliga artiklar läggs ut på netgss, skicka till Knut.

Viveca – konferens i Rom i sommar.
Erik och Lena-Maria – skickar in artikel i special issue Journal of computer supported collaborative
work.
Erik och Lena-Maria kommer också att skicka en artikel till en skandinavisk konferens.
Erna och Knut – gemensamt paper kring utvärdering. Förslag på sociologkonferens (Erna).
Boundary spanning – ett eventuellt gemensamt tema.

Sekreterare Lena-Maria

