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Oslo 

Bergen 

Laerdal, Sogn og Fjordane fylke 

• Ligger vid Sognefjorden i fylkets 

sydvästra del med Lærdal som 

administrativ huvudort 

• Ca 2200 invånare 

• 1342 km2 

• Bebyggelsen i tätorten utgörs av 

småhus, ett mindre centrum, 

kyrka, sjukhus samt några mindre 

industrifastigheter  

• Den gamla stadsdelen med tät 

trähusbebyggelse finns med på 

UNESCO:s världsarvslista 

 



Meteorologiska förhållanden 

• Ovanligt torrt längs NV kusten 

– Torr markvegetation 

– Torra byggnader 

 

• Nederbörd med mycket snö på 

östra sidan av bergsryggarna 

 

• Vädersituationen på natten den 

18 jan: hård vind från nordost 

med storm i byarna 

 

• Vindriktningen medför snabba 

växlingar i vindriktning i Laerdal 

som ligger i  en gräns mellan 

dalgångar 

 



Olycksförlopp  

• Laerdal,  lördag 18 januari 22:53 

• Villabrand 

 

 

 

 

 

 

 

• NRK Dokumentär 

– Film 

 

Fundera över… 

• Vad krävs för att er 

organisation ska tappa 

kontrollen över en 

villabrand? 

 

• Vilken förmåga krävs för att 

hantera scenariot då? 

– Mentalt? 

– Resursmässigt? 

 

 

http://tv.nrk.no/program/dksf49001014/storbrannen-i-laerdal


Olycksförlopp 

 

Bilden är ett klipp från NRK:s dokumentär. 

Lägesrapport?  
Objekt – Skada – Hot – Beslut – Insats – Prognos 



Spridning 

 

Grafiken är ett klipp från NRK:s dokumentär. 



Spridning 

 

Grafiken är ett klipp från NRK:s dokumentär. 



Olycksförlopp 

 

Bilden är ett klipp från NRK:s dokumentär. 

Skadeplatsorganisation?  



Spridning 

 

Grafiken är ett klipp från NRK:s dokumentär. 



Skador 

• Mer än 400 personer uppsökte 

sjukhus varav 153 blev kvar för 

observation. 

 

• 35 byggnader skadades , flera av 

dessa blev totalförstörda. 

 

• Mobil och fast telefoni slogs ut, 

liksom all el. 

 

• Fordon 

• Mark och terräng 

 

 
Bilden är ett klipp från NRK:s dokumentär. 



Observatörinsatsen 

• Media rapporterar om en omfattande brand i 

norska Lærdal  

– Stor omfattning 

– Tät trähusbebyggelse (världsarv) 

– Pågående händelse 

• Koppling till Stockholms län 

– Stadskärnor av trä i Vaxholm, Norrtälje, Sigtuna 

• Beslut om observatörsinsats 

– Lars Anderman, Räddningschef i beredskap i 
Storstockholm, Norrtälje samt Gotland 

• Observatörsgruppen 

– Emil Jorlin och Magnus Svärdsen, Norrtälje 

– Torsten Kjell, Södertörn 

– Fredrik Wikström, Storstockholm 



Söndag 19/1 kl 2100 



Måndag 20/1 

Film 
 

http://tv.nrk.no/program/dksf49001014/storbrannen-i-laerdal


Måndag 20/1 



Måndag 20/1 



Skadade byggnader 

Bilden är ett klipp från NRK:s dokumentär. 



När gav insatsen effekt? 

• Liv 

• Polisinsatschefens beslut om tidig 

evakuering av en stor del av 

Laerdal – OBS! 

• Egendom 

• Resursuppbyggnad från hela 

Fylket, ett 100-tal brandmän 

• Ledningsresurser 

• Frivilliga (Röda korset, Civil 

försvaret, ca 150 personer 

• Flygplatsräddningstjänsten i 

Sogndal 

När vinden mojnade… 



Första reflektionerna 

 

 

 
Frivilligorganisationerna 

 

 
Avsaknad av motåtgärder 

 

 
Brandspridningen 

 

 
Medierapporteringen 

 



Vad bär vi med oss? 

1. Detta var inte en fråga om brandspridning i tät trähusbebyggelse. 

Byggnadstekniskt brandskydd var i stora delar verkningslöst. 

2. Scenariot var väderrelaterat – Insatsens effektivitet var helt 

avhängigt de meteorologiska förhållandena 

3. För Stockholms län är likheterna störst i delar av skärgården, 

såsom större öar och kustnära samhällen.  

4. Situationsmedvetenhet och förmåga till anpassning.  

– Förmågan att etablera och behålla medvetenhet om händelsen 
och sammanhanget är vital, liksom att mycket tidigt i insatsen 
identifiera det otänkbara att scenariot som normalt inte är något 
problem kommer att bli helt okontrollerbar. 

5. Frivilligorganisationernas förmåga 



Vad bär vi med oss? 

• Frågor 

• Reflektion 

• Diskussion 

 


