
NBLF – Nordisk Brannbefals Studiedager 
24.-27.09.2018 i Helsingborg 

Rønnaug Holterman og Ivar Mæland var deltakere fra Norge, videre var det 
deltakere fra: 

Danmark – 4 mann 

Finland – 3 mann

Sverige – 2 mann

Damer skjerp dere, og søk dere med på disse kjekke turene.



Helsingborg sentrum og Marina Plaza like ved 
jernbanestasjonen



24.09.2018 – Felles lunsj og presentasjon av 
deltakerne, og felles middag på kvelden  

• Både fint, hyggelig og nyttig å treffe brannfolk fra andre land, og 
vi fikk god kontakt rimelig fort

• Beredskapsrelatert fra de andre landene

• Forebyggende relatert fra oss, hvor vi presenterte RBR, 
pilotprosjektet beredskap på hjemmebesøk, og arbeidet med 
flyktninger og innvandrere

• Ellers gjør vi mye likt arbeid som også er naturlig





I hotellets flotte lobby ble det utvekslet mange faglige erfaringer, 
noen Pekka vitser ble fortalt, og vi fikk sett litt av den flotte byen.



Havnen i sentrum med el-ferjer



25.09.2018 – Besøk på MSB’s skolan i Revinge



Øvelsesobjekt ved MSB`skolan



Programmet på Helsingborg Arena –
Skadeplats 2018

• Et rikholdig program som finnes på nettsiden «Skadeplats
2018»

• Det er mye av de samme tema/hendelser som går igjen hos oss

• Utstillere har mye av det samme utstyret etc. som vi har 

• Innleggene finnes også på nettsiden «Skadeplats 2018»

• De brukte en app som heter Fenix. Den fungerte veldig bra 



Øvelse i salen for å vise samhandling mellom ulike 
etater



25.09.2018 – Helsingborg Arena

• Nettverkstreff om brann i bygning ved Rønnaug

- Kun for beredskap

• Nettverkstreff om erfaringsoverføring ved Ivar

- Mest beredskap og lite forebygging, bortsett fra oss



26.09.2018 - Rønnaug fikk  
oppmerksomhet på 50 år`s dagen



27.09.2018 – Besøk på øvingsområdet til 
Redningstjenesten Skåne Nordvest med 
administrasjonen



Innrulling av slange med drill 



Øvingsområdet til Redningstjenesten 
Skåne Nordvest
Redningbåt og veldig praktisk  



Herskapelig kjøretøy i forbindelse med 
opplæring



Kjøretøy til bruk under hendelse (-r), 
trafikkulykker etc.  



Bil til mindre oppdrag



Utstyrskontainer 



Jernbanespor til trening med jording , 
farlig stoff etc. 



Jernbanespor til trening og sett fra den 
andre siden



Trekkvogn med utstyrskontainer, kjemisk 
hendelse



Høykapasitetspumper med 
slangeutleggingssystem



Høykapasitetspumper med 
slangeutleggingssystem



Simulator for utrykningskjøring



En liten og rask båt 





Takk for oppmerksomheten!

Rønnaug Holterman og Ivar Mæland 
Branninspektør, forebyggende avdeling
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