Dato: 23.05.2014

MØTEREFERAT
Fylkesberedskapsrådet

Møtet innkalt av

Asbjørn Lund

Referent

Lisbeth Berntsen Huse

Møtedato

23. mai 2014

Møtetid

11.30 – 12.00

Møtested

Telefonmøte

Møteleder

Kristin Hille Valla

Oppmøte: 19 av medlemmene møtte. Ikke til stede: Gudbrandsdal politidistrikt, Oppland
fylkeskommune, KS, FORF Vestoppland og Ivar Ødegaard.

Fylkesmannen innledet og orienterte om begrunnelsen for møtet. Vi har nå økt beredskapen vår opp
til orange nivå. Dette betyr for alle i FBR at «vi må skjerpe oss»
Kort status:
NVE
Noe usikkerhet i snønivå og byger, dette innebærer at de har lagt seg til orange nivå. Ikke hatt noen
spesielle hendelser. Har folk ute for å se på de spesielle vassdragene. Tar opp situasjonen etter et
internmøte i dag kl. 1400
Vegvesenet
Alle aktuelle i beredskap. Gjort forebyggende arbeid ift å holde dreneringene åpne. Har folk som
reiser rundt og følger utviklingen nøye. Opprettet kontakt med politi, jernbaneverk, Fylkesmann og
OFK. Følger med gjennom helga, spesielt sideelvene. Behov for støtte vurderes fortløpende
Jernbaneverket.
Samme situasjon som SSV. Alle stikkrenner åpne. Har folk ute på alle kritiske steder. Følger med på
målestasjonene. Denne helga er såkalt «Togfri». Dette betyr at det ikke er noe godstog i helga. Ikke
behov for spesiell støtte.
Telenor
Etablert Taskforce. Bestemt og gjennomført flytting av aggregat til Otta. Ikke besluttet å stoppe
arbeid på natta. Kjører regelmessige taskforcmøter. Ikke spesielt behov for støtte. Viktig at ikke fibre
fra Telenor blir gravd over ved eventuelle gravearbeid. Ta kontakt med Telenor.
KDS (Eidsiva)
Har vært i kontakt med de fleste av nettselskapene i Oppland i dag. Ikke spesielt trussel for nettet nå.
Følger med. Vannkraftdelen: Eidsiva vannkraft har også gjort en vurdering av sine kraftverk og vil ha
løpende oppfølging av disse. Mest bekymra for Mesna-vassdraget, dette vil følges opp. Økt
overvåkenhet. Har ressurser til å takle det som kommer. Ikke behov for støtte i dag.

HV05
Varslet alle sine områdesjefer. Ingeniørkompaniet på Rena har meldt inn en del materiell som kan
lånes ut, blant annet gummibåter og fire bruleggere . Har også 25 000 sandsekker kan skaffe 45 000
sandsekker. Vil sende ut varsel til de som ligger rundt Mjøsa
Sivilforsvar
Varslet alt personell. Kjørt materiell opp til Otta og Ringebu. Vil sette igjen noe materiell på Vinstra
som skal være der under helga. Behov for transportstøtte og vegforbindelser blir brutt.
Sykehuset
Ikke formalisert en forhøyet beredskap, det har de alltid. Skal ha telefonmøte kl 1400 i dag for å se på
status, gå igjennom varsler og tiltak for helga mtp tilgjengelig mannskap etc. Monitorer situasjonen
gjennom helga. Behov for støtte: oversikt over åpne veier. Tatt dette direkte med SVV. Har vært i
kontakt med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, ved krise kan de spørre dem om ekstra
ambulansehelikopter. Hvis det kommer inn andre helikopter så må Sykehuset innlandet varsles. Må
ha kontakt med de lokale kommunelegene, ønsker bistand fra Fylkeslegen til dette.
Vestoppland politidistrikt
Økt beredskapen varslet alle driftsenhetsledere, stab forhåndsvarslet har oppe bemanningsplan for
operasjonssentralen. Vært i kontakt med Forsvaret og Sivilforsvaret.
Gudbrandsdal politidistrikt
Har iverksatt følgende tiltak: Varslet Sivilforsvaret og anmodet om å vurdere behov for forflytning av
utstyr og mannskap, tatt kontakt med SVV for å bli oppdatert på vei. Sendt forhåndsvarsel til
politihelikopter og FOH, varslet HV05 og AMK.
NRK
Varsler dagsnytt. Har siste nyhetsbulleteng kl 1200 da tar dagsnytt over.
Mattilsynet
Hatt kontakt med kommuner i Gudbrandsdalen. Kommer til å sende en melding til nasjonal
beredskapsvakt for Mattilsynet som fungerer i helga. Øyvind Gaden kan nås på telefon i hele helga.
Man er spesielt oppmerksom på drikkevann.
FORF
Har styrket beredskap på vann og skred. Sikret samband i Gudbrandsdal. Avventer eventuell utkalling
og bistand. Har også behov for transport av mannskaper om vegforbindelser blir brutt.
Fylkesmannen anser at etatene i FBR er godt forberedt. Vi avventer situasjonen og følger med på
værmelding og nyheter. Hvis behov kalles det inn til et nytt telefonmøte lørdag 24. mai kl. 1300.

