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Den 31.mars 2014 ble sendt ut invitasjon via www.nblf.no til alle medlemmer om noen ønsket å 

delta på Nordiske brannbefals studieuke. Arrangørlandet i år var Sverige og tidspunktet var uke 40, 

29.september til 3.oktober. Søknadsfristen var 1.juli. Da fristen var utløpt, var det 3 stykker som var 

blitt valgt ut, hvorav begge undertegnede. 3.mann måtte dessverre melde forfall rett før avreise. I 

forkant av uken, hadde vi kontakt med hverandre for å avtale reisemåte og hvor vi skulle møtes. 

David valgte egen bil, mens Dag tok tog og fly. 

Dag 1, 29.september: 

Alle deltakerne møttes på Viktoria hotell, som lå inne på området til Uppsala brandforsvar. Hotellet 

ble tidligere drevet av brannvesenet, men ble nå driftet av private. Vi startet med en hyggelig lunsj og 

startet med dette en kontakt med hverandre, som styrket seg i gjennom hele uken. 

Åpningslunsj 

Etter lunsj, ble vi ønsket varmt velkommen av Anders Nilsson, branninspektør i Uppsala. Det ble raskt 

avklart at språkproblemer kunne forekomme, slik at vi valgte å kommunisere på engelsk. 

 Etter at hver deltaker hadde presentert seg selv og sine arbeidsoppgaver, fikk vi en presentasjon av 

Uppsala brandforsvar fra brannsjef Anders Ahlström. Uppsala brandforsvar har beredskap og 

forbyggende ansvar i 3 kommuner. De har ca 400 ansatte, hel-deltid og et budsjett på SEK 180mill. 

Deres største risikomomenter var et kjernekraftverk med 3 reaktorer. Brannsjefsstillingen var en 

åremålsstilling og ble politisk valgt. 

http://www.nblf.no/
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Brannsjef Anders Ahlström 

Branningeniør Johan Svebrandt, fra forebyggende avdeling fortalte oss om hvordan de jobbet med 

prosjekter. De hadde gjort en registrering av samtlige rekkehus i de 3 kommunene, med formål å 

begrense antall branner, samt redusere skadene. De samarbeidet tett med kommunenes 

bygningsavdeling, og har allerede 3 år ut i prosjektet begynt og se resultater av sitt arbeid. 

 Branningeniør Johan Svebrandt 

Beredskapsleder Anders Fridborg, presenterte evalueringsverktøyet som det svenske brannvesen 

bruker etter hendelser, samt benytter seg av for læring i ettertid. Dette var en nasjonal database, 

som alle svenske brannvesen hadde tilgang til. Svenskene evaluerer alle hendelser det har vært 

utrykning. Han informerte oss videre om hvordan ”handlingsprogrammet” deres ble laget. I tillegg til 

administrasjonen og politisk, ble også innbyggerne i kommunene involvert i hva brannvesenet skulle 

ha fokus på i 4års-perioden. Dette ble gjort ved at det ble sendt ut spørreskjema til et utvalg 

innbyggere, samt at de hadde stands ved større arrangementer i kommunene. 



 Rapport fra Nordiske brannbefals studieuke 2014, Sverige  

 Beredskapsleder Anders Fridborg 

 

 

 

 

Branninspektør Anders Nilsson presenterte svenskenes rapporteringssystem i forbindelse med 

hendelser. Der hadde hvert enkelt brannvesen tilgang til SOS Alarm(112) sitt loggverktøy, slik at man 

etter hendelser gikk inn i rapporten og fullførte denne. Videre gikk denne elektronisk til MSB. Anders 

viste oss også avvikshåndteringssystemet som Uddevalla brukte. Det var brukervennlig og ærlig, 

ansvar var tydelig og klart. 

 Branninspektør Anders Nilsson 

Dagen ble avsluttet med middag på hotellet og en hyggelig samtale på tvers av landegrensene. 
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Dag 2, 30.september: 

Dagen startet med god frokost på hotellet. Etter frokost hadde hvert land en presentasjon av hva 

som var i fokus i hjemlandet. 

Sverige: Thomas Reichert 

Sverige opplever en utfordring med rekruttering av mannskaper til deltid. Svenskene bygger ut en 

modell i områder som dekkes av deltidsmannskaper. De har bygget opp et konsept som kalles ”FIP”, 

som betyr: Første Innsats Personell”. Det er varebiler i vektklasse >3500kg, utstyr med et 

slukkesystem(Skum-cafs-skjæreslukker). Vakthavende brannmannskap bruker denne bilen som en 

hjemmevakt-bil og rykker direkte ut til alarmadresse. De resterende mannskapene reiser til 

brannstasjonen ved alarm og bringer med seg mannskapsbil/tankbil. 

Kostnad pr innbygger: € 76,- pr.år 

 Thomas, Sverige 

Finland: Hannu Willman, Esa Ihalainen og Kari Paavola. 

I Finland har de slått sammen brannvesen, slik at antall brannvesen er 22 i hele. De skal fra nyttår 

2015 redusere antallet til 7 brannvesen. Dette er noe som blir statlig bestemt, og kommunenes 

påvirkning syntes å være liten. De bruker ikke godkjente røykdykkere som røykdykkerledere. 

Kostnad pr innbygger: € 93,- pr.år 
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 Hannu, Finland 

Danmark: Michael Djervad, Kirsten Dyrvig og Allan Riisberg Balle. 

Over halvparten av danske brannstasjoner driftes av private(Falck). Det finnes ingen nasjonale regler 

som bestemmer utrykningstider, men et gjennomsnitt av lokale bestemmelser sier at alle 

utalarmerte biler skal være ute av brannstasjonen i løpet av 5 minutter, hel-deltid. Danskene skal 

spare inn € 100mill innen 2016. 

Kostnad pr innbygger: € 45,- pr.år 

 Michael, Danmark 
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Norge: David Nilsson og Dag Muggerud 

Vi presenterte ”Brannstudien” og ”PLIVO” som saker som var tema i brann-Norge. Vi opplevde at til 

tross for landegrensene, var det flere likheter enn ulikheter. Det som kanskje er den største 

forskjellen mellom landene er statlige myndigheters involvering i det kommunale 

beredskapsansvaret. 

Kostnad pr innbygger: € 74,- pr. år 

 

Bak fra venstre: Kari(FIN), Michael(DK), Allan(DK), Thomas(S), Dag(N), David(S) og Esa(FIN). 

Foran: Kirsten(DK) og Hannu(FIN). 
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Etter lunsj, ble vi fraktet i buss til Södertörn brandforsvarsforening. Der ble vi mottatt av 

varabrannsjef Anders Edstam.  

Edstam presenterte sin organisasjon og hvordan de tenker brannvesenet i forhold til utviklingen i 

samfunnet. Dette var en presentasjon som målbandt deltakerne, og vi fikk senere vite at Södertörn 

brannforsvarsforening var det mest innovative brannvesen i Sverige. (Anders Edstam er forespurt om 

han vil komme med et foredrag om dette på fagseminaret til NBLF, i forbindelsen med 

generalforsamlingen på Kongsberg 8.-9. mai 2015. Edstam har takket ja til dette) 

 Varabrannsjef Anders Edstam 

Dagen ble avsluttet tidlig pga grytidlig avreise til Karlstad påfølgende morgen. 

Dag 3, 1.oktober: 

Avreise fra Viktoria hotell var satt til kl 05:30, med destinasjon Karlstad. Vi ble fraktet i minibuss. Med 

tidligere brannsjef i Uppsala, Göran Schnell som sjåfør. Målet med Karlstad-turen var å besøke 

Skadeplats 2014, svenskenes svar på Brann&redning. Vi ble varmt mottatt av redningssjefen i 

Karlstadregionen, Nils Weslien. Etter innkvartering på Karlstad Skandic hotell, gikk turen til Karlstad 

CCC (Congree-Culture-Center) hvor det ble holdt åpningsforedrag. Det var også flere utstillere av 

utstyr og materiell ved CCC.  

Første foredrag omhandlet samfunnets tilgang til medier og hvilke muligheter/konsekvenser dette 

utfordrer brann og redningspersonell. Dette var en paneldebatt med flere debattanter. Spørsmål 
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som ble diskutert var for eksempel: Intern latter blant mannskapene fra en kommentar som ikke 

hadde noe med selve hendelsen, kan for publikum virke helt absurd. Vi kan oppleve at pressen slår 

dette opp som en sak, selv det ikke har sammenheng med oppdraget som ble løst.  Moralen var: skal 

vi oppleves som profesjonelle, må vi være beviste på vår helhetlige oppførsel. 

Andre foredragsholder var Lukas Svärd, han er utdannet og har praktisert som brannmann. Han ble 

født som jente, men valgte som 18 åring å skifte kjønn til mann. De indre fordommer som fortsatt 

lever i vårt yrke, gjorde at han nå ikke lenger takler å jobbe i brannvesenet. Moralen var: Skal vi være 

mangfoldige, må vi leve opp til det på alle nivå i organisasjonen. 

Tredje foredragsholder var Payam ”Peppe” Boroodjeni fra Husby, øst for Stockholm. Hans tema var, 

”Legg ned en stein- plukk opp en pølse”. Peppe vokste opp i en svensk-iransk familie som levde etter 

svenske normer helt til faren ble arbeidsløs og måtte flytte tilbake til Iran for å klare å brødfø familien 

i Sverige. Peppe var blant værstingene når det gjaldt opptøyer og bråk i Husby på begynnelsen av 

2000-tallet. Han jobber i dag for den svenske regjeringen, med å forebygge opptøyer og bråk i 

områder av Sverige med overtall av ikke-etniske svensker. Moralen var: Legg ned en stein- plukk opp 

en pølse. 

Fjerde foredragsholder var Henrik Persson, som tok for seg hvorfor vi blir angrep til tross for vårt 

”gode” omdømme generelt i samfunnet og hvordan forbereder vi oss til slike situasjoner. Moralen 

var: Forsett vårt gode arbeid, samfunnet trenger oss. 

Etter lunsj ga overordnet vakt, Fredrik Lager fra Norrtälje oss et innblikk i hvordan det er å være 1 

mannskap på en husbrann med 3 savnede person, uten brannbil. Pga flere samtidige hendelser 

ankom første slukkeenhet 14 minutter etter hans fremkomst. Hendelsen er grundig utredet i Sverige, 

og ga oss et innblikk i hvordan håpløsheten føles på kroppen. Moralen var: Pust med magen, vær 

oppriktig ovenfor dine begrensinger. 

Nest siste foredragsholdere var Emma Nordwall fra Helsingborg brandförsvar og Lars Ågerstrand fra 

räddningstjänesten Värnamo. De tok for seg forskjellige taktiske valg som en utrykningsleder har ved 

forskjellige typer hendelser og konsekvenser dette får. Det var åpning for innspill fra salen, og det 
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kan vi love at det ble. Moralen var: Det finnes ingen fasitsvar, men dine valg kan endre utfallet av 

hendelsen. 

Siste foredragsholder var Mattias Strömgren fra MSB(norske DSB). Han presenterte det svenske 

nasjonale evalueringsverktøyet, og hvordan evalueringene ble brukt bredt i forebyggende arbeid. 

Moralen var: Evaluer/rapporter enhver hendelse, så blir samfunnet sikrere. 

Etter en liten strekk på hotellet, møttes alle seminardeltakerne til gallamiddag kl 20:00. Der ble 300 

mennesker servert flott 3-retters middag og god underholdning. 
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Dag 4, 2.oktober: 

Etter frokost satte vi oss i minibussen, med kurs for Räddningstjänsten Karlstadregionen sin 

hovedbrannstasjon. Der var det utstillere som demonstrerte sine produkter og kontakter ble knyttet. 

Det ble i tillegg holdt forskjellige mini-seminar, hvor vi deltok på 2 av disse. 

Seminar 1, Lære bedre etter innsats: 

Dette handlet om hvordan man kan bli bedre til å evaluere seg selv etter hendelser. Det har vært 

kjørt et forsøk i Sverige på en metode som blir kalt AAR(After-Action-Review). Seminardeltakerne ble 

delt opp i grupper og løste oppgaver som ble presentert i plenum. Moralen var: Bli bedre ved å være 

”ærlig selvkritisk”. 

Seminar 2, Brannen i Lærdal: 

Her presenterte Fredrik Wikström fra Stor-Stockholm brandforsvar deres opplevelse av å være til 

stede som uanmeldte observatører under brannen i Lærdal. Han tok for seg den ekstreme 

værsituasjonen, avstandene mellom skadested og bistand, samt noe om utfordringene med å lede en 

innsats av denne dimensjonen. Hans tilnærming av hendelsen og hvordan den ble håndtert, var ikke 

veldig sammenlignbar med den evalueringsrapporten som har kommet fra norske myndigheter. 

Moralen var: Det kommer an på øye som ser. 
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Etter lunsj, fikk vi en god presentasjon av Räddningstjänesten i Karlstadsregionen fra redningssjef Nils 

Weslien. Vi besøkte SOS Alarm sin nødmeldesentral i Karlstad og fikk et innblikk i hvordan en ren 

”Call-out”-sentral fungerer. Delkonklusjon: Godt vi fortsatt har brannfolk på våre 110-sentraler.  

 Redningssjef Nils Weslien 

Etter den hyggelige omvisningen på brannstasjonen, gikk vi igjen om bord i mini-bussen som fraktet 

oss til Ramnäs, KO-plass under Västmanland skogbrannen i sommer. Der ble vi innkvartert på den 

flotte Schenströmska Herrgården. Her ble vi servert en god 3-retters middag, med tilhørende passiar 

etterpå. 

Foto:Schenströmska herrgård 
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Dag 5, 3.oktober: 

Etter en god frokost i herregårdsstil, fikk vi møte første overordnede vakt under skogbrannen. Han 

viste oss bilder tatt i fra første enhet på stedet, frem til hvordan det var når man gjenvant kontrollen.  

 

Håpløsheten han etter hvert kjente på kroppen var ubeskrivelig, og størrelsen på hendelsen så 

omfattende at de færreste av oss vil oppleve noe lignende. 

Etter denne presentasjonen flyttet vi oss over til en av de nedlagte fabrikklokalene som tilhørte 

herregården. Der hadde MSB etablert et mottak/lager av utstyr som ble benyttet under 

skogbrannen. De var store lagerhaller fylt med slanger og annet materiell. Her jobbet 2 mannskaper 

på heltid med dokumentasjon/vask/reparasjon, de hadde jobbet der i halvannen måned og beregnet 
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at de fortsatt hadde 2 måneder til med jobb inne på lageret. Ute i felt, jobbet det andre person med 

innsamling. 
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Etter det ubeskrivelige synet av brukt brannmateriell, satte vi oss i mini-bussen for å avslutte vår 

innholdsrike uke i Sverige, med en runde inne i brannområdet. Det var fortsatt veisperringer, 

slangemateriell og røyk i området, halvannen måned etter at brannen vår under kontroll. Det var 

lærerikt å se hvordan brannen startet som en lav løpebrann, via en høy løpebrann, før den avsluttet 

ved Snyten i vest som en toppbrann. Brannen hoppet over innsjøen Snyten som er 1,2km bred! 

Etter mange sterke inntrykk og fått etter at vi fikk se det ”uvirkelige”, satte vi med høy hastighet 

kursen mot Arlanda flyplass og retur til våre hjemland etter en fantastisk uke. Takk til de svenske 

vertene, og en takk hyggelige kolleger fra Sverige, Finland og Danmark. 
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Avslutningsvis, vil vi få takke styret i Norges brannbefalslag, som ga oss muligheten til å oppleve 

denne flotte og lærerike uken i sammen med våre nordiske kollegaer. 

 

David Nilsson     og   Dag Muggerud 

Halden brannvesen      Drammensregionens brannvesen IKS 

 

 

 

 

 

 


