Ånn 12.-13. april 2016: GSS sin rolle under øving med Nødnett og Rakel 16.11.16
Mellom 60 og 70 personer fra blålysenheter og representanter for fylkesmann / länsstyrelse møttes ved
Camp Ånn for opplæring og planlegging av øvingen / demonstrasjonen av Nødnett og Rakel i Meråker –
Storlien området 16.11.2016.
GSS deltok i plenumssamling og orienterte kort vår rolle i den planlagte øvingen i november og var også med
på møtene som spillstaben gjennomførte. Spillstab-gruppen har ansvaret for utarbeiding av dreiebok for
øvingen (scenariet består av 15-20 hendelser fra kl. 11:00 (crash av 2 busser mellom Meråker og Storlien på
norsk side) til kl. 14:00.
MSB og DNK var representert i Ånn ved Anita Galin og Jens Petter Johansen. Gjestene fra hele Europa samles
på Værnes 15.11.2016 med orientering – og kjøres om morgenen øvingsdagen til skadestedet for så å
returnere til Værnes for å følge øvingen der.
GSS kan legge scenariet inn i øvingssystemet til GSS slik at det kan brukes under testing av scenariet både i
september og oktober – dvs. at scenariet presenteres i øvingssystemet mens kommunikasjonen foregår over
Nødnett / Rakel.
GSS får gjennom DNK tilgang til 3-4 terminaler for Nødnett slik at vi kan følge og transkribere
kommunikasjon via de to talegruppene BABS (Nødnett) og RABS (Rakel) – som kobles sammen i felles
talegrupper NO-SE-EM i Nødnett på norsk side og tilsvarende SE-NO-EM i Rakel på svensk side. Ca. 20
minutter inn i øvingen kobles NO-SE-EM og SE-NO-EM opp slik at all kommunikasjon i talegruppene BABS og
RABS speiles i de to felles talegruppene. På norsk side vil følgende ha roller: 110, 112 og 113-sentralene,
brann, politi og ambulanse under utrykning. På svensk side vil følgende ha roller: 112 SOSalarm,
rädningstjänesten i Åre, rädningstjänsten i Östersund, helse / ambulanse, polis og rädningstjänsten under
utrykning. Dermed vil det være 6 norske roller og 6 svenske roller som kommuniserer på de
grenseoverskridende talegruppene.
En av terminalene kan vi bruke til å lage et fullstendig lydopptak av all kommunikasjon mellom kl. 11:00 og
14:00 for senere transkribering – men under øvingen forsøker vi å transkribere alle samtalene på den måten
at vi fordeler oppgavene mellom oss:
- to fra GSS transkriberer kommunikasjon fra de ulike rollene på svensk side
(f.eks. Lena-Maria har Rädningstjänsten, Erik har Polis etc) og
- to fra GSS transkriberer kommunikasjon fra de ulike rollene på norsk side
(f.eks. Ivar har AMK, Trond Olav har Politi etc)
Vi bruker øvingssystemet til å dokumentere kommunikasjonen:
- hvem initierer kommunikasjon
- hvem er mottaker / evt. en-til-mange kommunikasjon
- innholdet i meldingen
Dagen etter øvingen (den 17. november 2016) blir det debriefing ved Copperhill i Åre. Vi kan da presentere
nettverksdiagram og tidlig tekstanalyse av kommunikasjon under øvingen.
Under testingen av øvingen i september og oktober kan GSS prøve ut transkribering av kommunikasjon via
Nødnett og Rakel – om LRS øvingsforum Trøndelag er interessert i dette. LRS (lokal redningssentral)
øvingsforum er arrangør av øvingen.
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