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Minnesanteckningar från planeringsmöte i Stavanger 20-

21 januari 2015 inför Nordredkonferensen 14-16 

september 

Deltagare: Per Firring Jensen, Jan Gert Olsen, Camilla Sieljaks, Kari Jensen, 

Anna Kaikkonen, Mikko Jääskeläinen, Jarle Översveen, Gudrun Johannesdottir, 

Bo Andersson, Marie Norrby, Mats Berglund,  

 

Inledning 

Jarle hälsade alla välkomna. 

Förra veckan var Norges första extremväderet för 2015, orkanstyrka i byarna. 

Hovedredningssentralen ligger nära hotellet och flygplatsen. 

Ca 6000 larm per år kommer till JRCC både land, sjö och luft. Det finns även 

lokala alarmcentraler, där polisen finns. 

Dagordningen gicks igenom.  

En kort presentations runda då Danmark och Sverige hade nya representanter 

med Camilla och Mats.  

1. Minnesanteckningar från mötet i Helsingfors 

Anteckningarna lades till handlingarna. Justeringar har gjorts från 

Sjöfartsverket. 

 

2. Nordred Konferensen 14- 16 september 2015 

 

– Språk: Nordiska alternativt engelska. 
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Språket kan vara svårt då dialekter är besvärliga.  Alla behöver anstränga sig att 

tala tydligt och lite långsammare för förståelsen. Engelska kan vara ett alternativ 

för föreläsare. 

 

– Lokal: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. Plats för både boende, lunch och 

konferens för 200 personer.  

 

TEMA 1: GRÄNSSAMMARBETE 

Målsättning: Att få igång ett nätverk för att få till mer sammarbeten.  

Sprida kunskap om dessa samarbetsavtal. Att ta framgångsfaktorera och sprida 

idéer och samarbeten Best Practise. 

Konferensen är i sig nätverksskapande. – Hur använder de kunskapen när de 

kommer hem? Hur ser vi till att de kan fortsätta arbetet när de kommer hem. 

 

Huvudansvarig: Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Som konferensdeltagare: Vad har jag för ambition? – Vilken förväntan kan jag 

ha? 

 

Att tänka på:  

Det är inte alla som är bra på att presentera.  

Man kan tänka att någon intervjuar för att få fram framgångsfaktorer.   

Hinder och möjligheter för gränssamarbeten.  

Hur får vi med Grönland och Island? 

I Danmark är det Polisen som koordinerar.  

Kontinuerligt sammarbete. Den raske responsen.  

 

Om man använder EU kan de medfinansiera.   

Gränssammarbete och eskalering om det är något att ta med.    

HAGA måste lyftas till konferensen.  

Gemensamma moduler, är det added value? 

Alla räddningsväsenden är i omstöpning. Planen är att det ska bli 20 

Räddningsverk i Danmark. 

 

Det geografiska avståndet är en utmaning. 

  

Undvika direktiv och uppskriftstilläpning. Traditionsbunden,  

De är tvungna att sammarbeta. Uppdragande effekt men med en praktisk 

utgångspunkt. Det är lättare att styra utfall från föreläsare/föredrag. 

Workshop måste styras så att de kan måste sätta upp ett arbetsmål, 

Föredragshållare som kan bidra till olika perspektiv och vinklar. Om ambitionen 

är att berika deltagarna som de kan ta med sig och utveckla efter konferensen då 

måste det till arbetsgrupper men det kräver mer planering och arbete.  

  

Hur bygger man en historia som göra att man får med sig något och bygger 

arbetsgrupper som för framåt. 
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Kan man bruka konferensen för att fundera vad Nordred gruppen ska användas 

till?  

Vilka problemställningar finns som vi kan bidra till att de som är i verkligheten 

kan ha användning av? 

HNS värdlandsstöd ska det vara med? 

 

TEMA 2: EXTREMVÄDER 

 

Bra föreläsare kring olika vädersituationer. 

En väderhändelse från varje land. 

Vad har hänt och vilka åtgärder har vidtagits för att konsekvenserna nästa gång 

ska bli mindre. 

1) Vad är väder? Varför kan vi vänta att det blir ett mer extremt väder? Vilken 

typ av väder kan det då bli? Vad ska vi förbereda oss på?  

Jarle har skickat frågan till Norska meterologiska institutet. 

   

Isstorm är det intressant? Är det ett möjligt väderfenomen? 

 

IS: Nordress projekt. Det började 1 januari. En föreläsare, 16 partners, Vill 

gärna vara med. Nordforsk. Island leder. Polarområdet Reciliens – 

Sårbarhetsreducering. Extremvädervarning – hur ska det se ut och göras. 

Fritidsaktiviteter och verksamheter har nytta av det. 

Dk: Storm och regn, - Köpenhamns kommun har köpt in pumpkapacitet, man 

har ändrat planeringen i staden för att kunna ta emot mycket vatten. 

 

No: Klimaforskning 

Fi: Storm --- El och kommunikation, kanske Erfaren från stormen Dagmar- från 

förra konferensen. Hur beredskapen har förbättrats.  

Tidig varning: Hur varnas människor? 

 

 

SE: Skogsbranden i Västmanland,  

 

Allmänna diskussioner: 

Det kan vara så att konsekvenserna av extremväder blivit värre. Folk vill ha hus 

på mer exsotiska ställen.  

Kravet på att samhället ska göra mer har ökat.  

Skred kommer som en konsekvens av mycket regn 

Skogsbrand kommer som en konsekvens av avsaknad av regn 

Hur får vi samhällsplaneringen att förändras? 

Kustnära byggande 

På alla vädertyper, vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra konsekvenser. 

Räddning är förbehållet liv. Räddningstjänst är förbehållet till hur det ser ut nu.  

Hur långt ska man gå i förebyggandearbetet 
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Nödnett-Rakel: Kommunikation Hur ser kommunikationen ut i Gränsräddnings. 

Vad står vi? Är det för tidigt? Projektet är inte klart förrän 2016. 

 

TEMA 3– Stor olycka i besvärlig miljö - Typ kryssningsfartyg  

– Vart gränsen för vad samhällets beredskap ska gå. 

Rosander tillfrågan – bra idé 

MIRG/RITS styrka. Diskussioner i Sverige. 

Avtal med 3 räddningstjänster. Hur det ska se ut framöver? 

Dyk Smart Projektet, JWFDROP EU projekt. 

Ambitionen är att få till något bra.  

Nordiskt koncept borde vara basen.  

Kustbevakningen har också beslutat att ha dykare på 3 orter. 

Danmark: 

Kunskapen om Nordred måste bli bättre. 

Mer gemensamma arbeten. 

Finansiering, Kommuner anser att det är för dyrt att ha RITS styrkor, trots att 

risken finns i form av en hamn.  

2 i Danmark, betalas av Beredskabsstyrelsen. De som har bäst koncept i 

förhållande till priset.  

Om man ska vara en nationell resurs borde staten ta kostnaden. Man kan se det 

som att staten har bidragit till att resursen finns tillgänglig. 

Tillfälliga flygledare – utbildning finns gemensamt som Danmark sköter. Det 

leder till en frivillig standardisering.  

Ju fler år det går från den senaste skeppsbranden ju svårare är det att få 

finansiering. 

Förebyggande, tekniskt och organisation har det hänt mycket inom sjöfarten. 

Risknivån har minskat. Nyckeln är att skeppet själv kan hantera händelsen.  

Det skapas en förväntning av att de ska användas, det kan bli,  

  

Vad önskar vi att visa i en sådan programpunkt? 

Synliggöra de möjligheter som finns till Nordiskt sammarbete. 

Vilka risker finns synliggjorda? 

Klimatändringarna gör att havet öppnar sig norröver som samtidigt gör att 

avståndet att hjälp från land blir mer och mer osannolik. Polar koden, Det kan 

vara farligare att evakuera än att förstärka beredskapsorganisationen ombord.  

 

Ett första utkast till 15 februari av en inbjudan. 

 

Ska Rakel-Nödnet vara med? 

Utbyte av kartdata KrisGis gruppen. Det finns problem. Finns det en lösning kan 

det komma med på konferensen. 

För att kunna använda kartdata måste du köpa ett dataprogram. Vi har inte 

samma koordinatsystem. 
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3 Danmarks övertagande 

Beräknad tidsåtgång 30 minuter. Planeraringen är att fokusera på att sprida 

kunskapen om Nordred och att utveckla det Nordiska sammarbetet. Det är 

lämpligt att stafettpinnen lämnas över av MSB:s  

 

 

4 Hemsidan 

Ambitionen är att rensa bort allt onödigt. 

Varje land tar fram en länk till relevant sida där nordiska sammarbeten omnäms 

på sina ordinarie hemsidor. 

Kontaktuppgifter mejladress + vxl numren till deltagarna tas fram. 

 

 

5 Nästa möte 

28-29 april på Island. 

 

Att förbereda till nästa möte. 

 

1) Nordress projektet presenteras, inför en punkt till Konferensen.  

  Ansvarig IS. 

2) Konferensen tema extremväder:  

  Hur ser de valda händelserna ut? Var och en gör en kort presentation.  

   Ansvarig Alla 

 

3) Tema Fartygsolycka 

Vilka pågående arbeten och projekt borde finnas med? 

Ansvarig alla. 

   

 


