Inbjudan till seminarium 2 DRIVER - ett EU-projekt för att stärka
krishanteringsförmågan. Fokus: En testbädd för innovation
MSB Revinge 5 februari 2015, kl. 08.30 – 15.30
MSB deltar tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI i EU-projektet DRIVER –
Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience. Det är ett forsknings- och
demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla den europeiska krishanteringsförmågan att
hantera allvarliga samhällsstörningar, främst på nationell, gränsöverskridande eller EU-nivå.
Projektet ska bygga på och förstärka redan existerande krishanteringslösningar och system.
MSB:s verksamhetställen Revinge och Sandö ingår - inom ramen för DRIVER - i utvecklingen
av en europeisk testbäddmiljö för testa och utvärdera olika krishanteringslösningar. 36 aktörer
från 15 länder deltar i projektet som startade 2014 och pågår till 2018. Under hösten 2015
gick projektet in i en mer praktisk fas där vi hoppas på deltagande av och samverkan med
svenska aktörer.
Under seminariet vill vi berätta mer om DRIVER-projektet med fokus på hur svenska aktörer
kan dra nytta av projektet. Vi erbjuder också en rundtur av nya lokaler och tekniskt stöd för
ledningsträning, experiment och övningar samt diskussion kring vad detta innebär i form av
nya möjligheter. Projektets hemsida finner du via http://www.driver-project.eu/
Program
08.30

Fika och mingel

09.00

Avdelningen för utveckling av beredskap hälsar välkommen (Jan Wisén, MSB)

09.10

Introduktion: Innovationsbehov inom svensk krisberedskap - forskning och
praktik (MSB/FOI)

09.40

Vad handlar EU-projektet DRIVER om? (FOI)

10.10

Synergier mellan DRIVER och andra pågående initiativ inom svensk krisberedskap

10.30

Planerade aktiviteter 2016-2018: att delta, observera eller ta del av resultat

11.00

Vad är ett DRIVER experiment? Vad är en krisberedskapslösning? Demonstration
och exempel. (Hector Naranjo Setien, GMV Sistemas Spain)

11.30

Lunch

12.30

Rundtur av ny ledningsträningsfunktion

13.30

Demonstration av den polska plattformens roll och resurser (Pawel Taberski,ITTI;
Marcin Rudnicki, Crisis Communication Centre, CBK, Polish Space Agency)

14.00

DRIVER workshop
Parallell session 1: Hur ser ett svenskt aktörsperspektiv ut på att utforska
förmåga?
Experiment 43 – Planering och fördelning av resurser och arbetsuppgifter vid
gränsöverskridande kriser och större olyckor.
Parallell session 2: Nya krisberedskapslösningar i ett sammanhang?
Joint Experiment 2 – Tema: Effekter av ett varmare klimat: skogsbrand och
urbana värmeöar.

15.00

Avslut och fika

Seminariet är kostnadsfritt och anmälan görs senast den 1 februari till sofia.templin@msb.se.
Vi bjuder på fika och lunch. Välkommen!

