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Årsmelding 2011 
 

Forord 
Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; 

Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og Øvre Eiker samt Sigdal, med til sammen ca. 145 000 

innbyggere. 

 

Representantskapet består av én representant fra hver av eierkommunene. Frem til 

kommunevalget i september var Elly Therese Thoresen fra Nedre Eiker kommune valgt til 

representantskapets leder og Kari K. Ask fra Øvre Eiker kommune til representantskapets 

nestleder. Etter kommunevalget, på representantskapsmøte den 23.november, ble Kari K. Ask 

valgt til representantskapets leder og Helene Justad til nestleder. Leder og nestleder utgjør 

selskapets valgkomité. 

 

Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 16 saker i 2011. 

 

Selskapets styre har i 2011 hatt 7 medlemmer, 5 valgt av representantskapet og 2 av og blant de 

ansatte. Jan E. Fevang og Kåre Hoel har representert de ansatte. Styrets øvrige medlemmer er 

Anne Cecilie Guneriussen, Tom Vidar Børresen, Trond Julin, Gina R. Røvik (nestleder) og Svein 

L. Alfheim (leder).  

 

På representantskapsmøte den 15.april ble Anne C. Guneriussen og Trond Julin gjenvalgt som 

styremedlemmer og Gina R. Røvik ble gjenvalgt som styrets nestleder. 

 

Trond Julin meldte i sommer at han på grunn av skifte av arbeidsgiver, ønsket å tre ut av styret 

fra august. På representantskapsmøte den 23.november ble Christian Vegard Dahl valgt som 

styrerepresentant som hans erstatter.   

 

Styret har i løpet av året avholdt 7 møter og behandlet 56 saker. Styremøte den 23.mars ble etter 

invitasjon fra styremedlem Tom-Vidar Børresen, avholdt i lokalene til Trelleborg Offshore 

Norway AS i Nedre Eiker kommune. Styret har i 2011 revidert selskapets strategi.  

 

DRBV har en egen klagenemd som består av 7 medlemmer og ledes av Tore Klyve Andersen fra 

Drammen kommune. Det er i 2011 gjennomført ett møte i nemda der 3 saker ble behandlet. 

 

Buskerud kommunerevisjon IKS har revidert DRBV’s regnskapet for 2011. 

 

Årets resultat viser et overskudd på ca 4 mill kroner. Styret foreslår at resultatet blir bokført mot 

opptjent egenkapital. DRBV har også i 2011 gjennomført stram økonomistyring og har oppnådd 

et positivt resultat, vesentlig bedre enn et budsjett i balanse. Styret er tilfreds med det oppnådde 

resultatet.  

 

2011 var et spesielt år for DRBV mye på grunn av hendelsene på Utøya den 22.juli. DRBV ble 

sterkt engasjert i etterarbeidene med søk og opprydding etter hendelsen.  
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Det ble videre i 2011 vedtatt å investere i en ny lift-bil til erstatning for den gamle (som 

kvalifiserer til veteranstatus). 

 

Fra 01.01.2012 vil også Krødsherad kommune bli deltager i DRBV under samme forutsetninger 

som øvrige eierne. Det vil i tillegg i 2012 bli startet en utredningsprosess med Røyken og Hurum 

kommuner om mulig deltagelse i DRBV IKS. 

 

I 2012 vil utfordringen for selskapet være å sikre en tilpassing av driften som også vil omfatte 

Krødsherad kommune. Integreringen av Krødsherad kommune bør bli en overkommelig 

utfordring. DRBV har etter hvert erfaring i å utvide sitt ansvarsområde med nye kommuner. Det 

må fortsatt være fokus på samfunnssikkerhet og beredskap for å styrke selskapets evne til å 

forebygge, håndtere og redusere kriser relatert til kjernevirksomhetene; brann, redning, feiing og 

tilsyn. 
 

Det er styrets vurdering at selskapet er godt organisert og har en profesjonell og dyktig daglig 

ledelse. 

 

Styret ønsker å takke alle ansatte i DRBV for innsatsen og godt utført arbeid i 2011 ! 

 

 

 

 

Drammen, 08. februar 2011 

Svein L. Alfheim 

styreleder 
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Innledning ved brannsjef Torgeir E. Andersen 
 

I året 2011 stod Norge stille den 22. juli. Norge ble rammet av terror i regjeringskvartalet i Oslo 

og på Utøya i Hole kommune. En stor bilbombe gikk av og ødela deler av regjeringskvartalet, 8 

mennesker omkom. Asker og Bærum brannvesen sendte alle tilgjengelige ressurser til Oslo og 

DRBV sideforflyttet en mannskapsvogn til Asker brannstasjon for å dekke ordinær beredskap i 

Asker og Bærum og samtidig være en ledig ressurs i tilfelle flere hendelser oppstod i Oslo. På 

Utøya ble 69 mennesker drept og 66 skadet i en massakre. DRBV sendte dykkere og to båter til 

Utøya på kvelden den 22. juli. DRBVs mannskaper ble satt til å ta i mot overlevende, skadede og 

omkomne på fergeleiet på fastlandet. Når politiet antok at Utøya var sikret ble DRBVs 

mannskaper satt til sokning og strandsøk rundt Utøya. Dette ble starten på en omfattende innsats 

fra DRBV hele den neste uken. Mannskapene fra DRBV gjennomførte en høy faglig innsats i alle 

de oppdrag som de ble satt til å løse. De psykiske påkjenningene i arbeidet har vært store, og 

oppfølging av innsatsmannskapene, både i løpet av uken DRBV var til stede og i ettertid har vært 

sentral. Stor takk til de mannskapene fra DRBV som deltok i innsatsen på Utøya. 

 

I tillegg til innsatsen/arbeidsoppdragene på Utøya hadde redningsdykkertjenesten mange 

krevende oppdrag i 2011. De mest mediedekte oppdragene ble utført i Vestfold. 

 

I 2011 omkom en eldre dame fra Lier i rekkehusbrann. Dette er en nedgang fra 2010 da det var 2 

branndøde i DRBVs region.  

 

I begynnelsen av september måned ble det varslet om brann hos Bakemester Klausens bakeri i 

Krokstadelva, Nedre Eiker. Brannen var ved ankomst en omfattende tak-/hulromsbrann og 

DRBV satte inn store ressurser for å slukke brannen i taket. Innsatsen lyktes og etter en uke 

startet produksjonen av brød igjen. Ca. 70 arbeidsplasser ble reddet. 

 

Denne brannen er et godt eksempel på DRBVs ressurstilgang i en krevende brann. Altfor ofte 

ender slike branner med at bedriftene må legge ned produksjonen.   

 

Feiertjenesten har i 2011 hatt en meget stor produksjon. Dyktige og kompetente feiere, bedret 

produksjonsplanlegging, en mild og snøfattig høst var grunnlaget for resultatene. Alle husstander 

med fyringsanlegg i Sigdal kommune har nå fått tilbud om feiing, og går derved inn i en mer 

behovsprøvd feiefrekvens. Sigdal kommune har også tilsluttet seg DRBVs gebyrregulativ innen 

feiing og fyrverkeri. 

 

I januar gjennomførte tilsynsseksjonen en ad-hoc aksjon i Skotselv i Øvre Eiker kommune. 

Bakgrunnen var en rekke bygningsbranner over relativt kort tidsperiode. Aksjonen strakk seg 

over to kvelder og var en dør til dør aksjon. 29 mannskaper informerte huseiere om brannfare og 

forebyggende tiltak, og gjennomførte totalt 121 ”boligttilsyn”. Etter dette har det ikke vært 

bygningsbrann i det aktuelle området. 

 

Det er også med tilfredsstillelse at vi i 2011 ikke behøvde å stenge bygninger/gi bruksnektelse på 

grunn av brannfare. Tre års arbeid med å identifisere bygninger og gå uanmeldt tilsyn har gitt 

resultater. 
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Krødsherad kommune ble utredet for mulig inntreden i DRBV. Samtidig kjøpte Krødsherad 

kommune brannsjef- og avdelingsledertjeneste av DRBV. 

 

De økonomiske omstillingsprosessene generert fra 2009 fortsatte inn i 2011. Ut fra årsresultatet 

ser vi at tiltakene har hatt god effekt.  

 

Den skattefinansierte del av DRBV endte med et regnskapsmessig overskudd på kr. 4,0 millioner. 

Det er viktig å bemerke at kr. 1,2 millioner er justeringsbeløpet for balanseførte 

pensjonsforpliktelser. Justeringsbeløpet for 2011 inntektsføres og øker således årets overskudd, 

men er ikke likvide midler og endrer bare pensjonsforpliktelsen i balansen. 

 

Overskuddet skyldes i hovedsak økte egne inntekter, lavere reguleringspremie, renteinntekter og 

vakanser. 

 

Sykefraværet 2011 ser ut til å bli ca. 4,59 %. Dette viser at nedgangen fra toppåret 2008 

fortsetter. Målsetning om sykefravær er under 5,0 %, og er derved innfridd. 

 

Alt som er skrevet over er bare bruddstykker av et aktivt år for DRBV. I tillegg til de faglige 

avdelingene så har også administrativt og merkantilt ansatte lagt ned et stort arbeid i å tilpasse 

DRBVs vekst og endringer. Et av de store utviklingsprosjektene for merkantile medarbeidere har 

vært utrulling av personalsystemet Gat Soft. 

 

På bakgrunn av nok et allsidig, spennende og positivt år for DRBV vil jeg benytte anledningen til 

å takke gode og dyktige medarbeidere, tillitsvalgte, styret og representantskapet for den innsats 

som ble lagt ned i løpet av 2011.  

 

Tusen takk! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Torgeir E. Andersen 

Brannsjef/daglig leder 

PS: Husk å sjekke røykvarsleren! 
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Aktivitet i DRBVs styrende organer 

Representantskapet. 
Leder av representantskapet ved utgangen av 2011 er Kari K. Ask fra Sigdal kommune. Det var 7 

medlemmer i representantskapet. 

 

Før kommunevalget i september var Elly Therese Thoresen fra Nedre Eiker kommune leder av 

representantskapet. 

 

Representantskapet gjennomførte 2 møter og behandlet 16 saker i 2011. Alle møter er avholdt i 

henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

 

Av viktige saker nevnes; årsberetning og årsregnskap for 2010, opptagelse av Krødsherad 

kommune som deltager i DRBV, valg av styremedlemmer, terroranslagene 22. juli, valg av leder 

og nestleder i representantskapet, feie- og tilsynsgebyr i eierkommunene, låneopptagelse, 

årsbudsjett 2012 og handlingsprogram 2012 – 2015.  

 

Representantskapet vedtok i 2010 at leder og nestleder i representantskapet er på valg hvert år og 

at leder og nestleder er representantskapets valgkomite. I forbindelse med endring av 

selskapsavtalen på grunn av Krødsherad kommunes inntreden i DRBV er dette nå ivaretatt. 

 

Styret 
Styret ledes av Svein L. Alfheim og nestleder er Gina R. Røvik. Det ble gjennomført 7 møter og 

behandlet 56 saker.  

 

Viktige saker behandlet i 2011 var; årsrapport og årsregnskap for 2010, likviditetsanalyser, 

tertialrapporteringer, salg av tjenester til Krødsherad kommune, strategiarbeid, inntreden av 

Krødsherad kommune som deltager i DRBV IKS, feie- og tilsynsgebyr i eierkommunene, 

samarbeidsavtaler, investering av ny lift, terroranslagene 22. juli, gjennomgang av DSBs rapport 

om fremskutt enhet, mandat om å utrede Røyken og Hurum som nye deltagere i DRBV og 

årsbudsjett 2012 og handlingsprogram 2012 – 2015.    

 

I forbindelse med styremøte den 23.03 inviterte styremedlem Tom-Vidar Børresen styret til å 

gjennomføre møtet i Trelleborg Offshore Norway AS lokaler i Nedre Eiker kommune.  

 

Styremedlem Trond Julin måtte trekke seg fra vervet på grunn av overgang til ny arbeidsgiver. 

Christian Vegard Dahl ble valgt inn som nytt styremedlem. 

 

Klagenemda 
Klagenemda bestod i 2011 av 7 medlemmer og ledes av Tore Klyve Andersen, Drammen 

kommune.  

 

Før kommunevalget ble klagenemda ledet av Rigmor Bjørklund fra Lier kommune.  

 

Det ble etter kommunevalget gjennomført 1 møte hvor 3 saker ble behandlet.  
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Administrasjonsavdelingen 
 

Karin Solberg ledet administrasjonsavdelingen i 2011. 

 

Ansvarsområde 
Administrasjonsavdelingens arbeidsoppgaver er å ivareta arbeidsgivers ansvar knyttet til HMS, 

tilsetting, lønnsforhandlinger, alle oppgaver knyttet til avlønning, fakturering, ansvar for arkiv og 

saksbehandlingssystem, ekspedisjonstjeneste og sentralbord samt renhold. Avdelingens ansatt 

jobber også med regnskapsoppgaver.  

 

Avdelingen har ansvar for at saksbehandling og arkiv skjer i henhold til gjeldende regelverk.  

 

Ansatte 
Avdelingen har 5 ansatte, - 3 hele stillinger innen administrative oppgaver inkl. avdelingssjef og 

2 stillinger innen renhold tilsvarende 1,4stillinger. Det har ikke vært ressursøkning i avdelingen 

på flere år. En renholder ansatt i full stilling sluttet ved oppnådd aldersgrense på 65 år. Dette ble 

kompensert med en stilling på 0,4 % i henhold til renholdsplan. 

 

Arbeidsoppgaver 
Administrasjonsavdelingen har sekretærfunksjonen i Arbeidsmiljøutvalget. Avdelingen gir råd og 

veiledning til ledere og ansatte i forhold til lønn, personal og arbeidsrettslige spørsmål. DRBV er 

en IA-bedrift og fornyet avtalen i 2011. Det ble etablert en intern prosess i den hensikt å skape en 

arena for regelmessig fokus mot arbeidsmiljøet. I forbindelse med endringer i Arbeidsmiljøloven 

og Folketrygdloven som pålegger arbeidsgiver kortere frister for rapportering til NAV, etablerte 

avdelingen et tilbud om lederstøtte til alle ledere med personalansvar. Hensikten med ordningen 

er å bistå den enkelte leder etter behov slik at nødvendige rapporter sendes innen fristen. 

 

DRBV bruker lønns- og turnussystemet Gat-Soft. I 2011 tok DRBV i bruk IA- modulen i Gat-

Soft. Avdelingen har et godt samarbeid med Asker og Bærum brannvesen når det gjelder Gat-

Soft. Dette samarbeidet gir både kompetanseheving og økonomisk gevinst for begge parter.  

 

Administrasjonsavdelingen har hatt ansvar for å koordinere arbeidet med etablering av 

kompetansebasen for ansatte i DRBV. Gat-Soft er brukt som verktøy. Kompetansekartleggingen 

for heltidsansatte ble avsluttet i 2011.  

 

Gat-Soft er ikke tatt i bruk i forhold til deltidsstyrken . Det er ganske omfattende investeringer 

som må gjøres i forhold til opplæring samt at alle deltidsstasjonene må oppgraderes med 

nødvendig elektroniske tilganger. Det er foreløpig ikke lagt noen tidsplan for integrering av 

deltidsstyrken i Gat-Soft. 

 

Lønnsoppgjøret i 2011 var knyttet til Hovedtariffavtalens kap. 3, 4 og 5. 

 

Renhold er en omfattende oppgave. DRBV ivaretar renholdet med egne ansatte i Langesgt. 11 og 

i Kobbervikdalen 65 samt øvelsesområdet på Lindum. Ny renholdsplan for Langesgt. 11 ble tatt i 

bruk i 2011. I tillegg ble det besluttet å legge ut renhold for Kobbervikdalen 65 på anbud. 

Anbudsprosessen vil være avsluttet våren 2012. Hensikten med anbudsprosessen er å høste 



 10 

erfaring både i forhold til økonomi, kvalitet og stabilitet. Vikarstilling i renhold på 0,4 % vil bli 

avviklet når anbudsprosessen er avsluttet.  

 

En ansatt har gjennomført kurset ”Bli dus med offentlighetsloven” i 2011. 

 

I 2011 ble det besluttet at ansatte i administrative stillinger skulle omfattes av DRBV’s 

uniformsreglement. 

 

HMS 
Administrasjonsavdelingen har HR ansvaret i DRBV.  

Det har gjennom hele 2011 vært fokus mot Internkontrollen og et pågående revisjonsarbeid. 

Dette arbeidet involverer hele organisasjonen. 

 

DRBV har høyt forbruk av tjenester fra bedriftshelsetjenesten. DRBV har mange ansatte som er 

omfattet av forskjellige sertifiseringsbestemmelser. Disse må ha regelmessig helseundersøkelser 

for å dokumentere helsekravene til de forskjellige godkjenningsbestemmelsene. I tillegg til de 

som er omfattet av sertifiseringsbestemmelser, hadde vi i 2011 fokus mot helsekravene for 

ansatte ved brannstasjonene i Prestfoss og Eggedal. Ansatte i DRBV som tidligere har jobbet som 

feiere, fikk lovpålagt helseundersøkelse med bakgrunn i tidligere asbesteksponering. Ansatte får 

tilbud på vaksineprogram anbefalt for de enkelte yrkesgruppene. 

 

DRBV hadde mange ansatte som deltok på Utøya 22.juli. Det har i den forbindelse vært gitt et 

omfattende tilbud om profesjonell oppfølging til ansatte både individuelt og gruppevis. DRBV 

har benyttet bedriftshelsetjenesten kompetanse i denne situasjonen. 

 

DRBV benytter også bedriftshelsetjenestens kompetanse ved vurdering av det fysiske 

arbeidsmiljøet samt ved gjennomføring av dialogmøter. 

 

DRBV benytter seg av de tilskuddsordninger som tilbys gjennom NAV-systemet i forhold til 

tilrettelegging av arbeidsplasser og utprøving av alternative arbeidsoppgaver. 

 

DRBV har egen kollegastøtteordning. 

 

Sykefravær 
DRBV’s målsetting for sykefraværet var 5 %. NAV’s sykefraværsstatistikk pr. 19.1.12 viser:  

 

Sykefravær pr. 31.12.2010 – Alle ansatte Sykefravær pr. 31.12.2011 – Alle ansatte 

5,03 % 4,59 % 

 

Mange ansatte i DRBV har benyttet tilbudet fra NAV om kompetansehevende tiltak innefor tema 

ledelse og oppfølging av ansatte. 

 

Inkluderende arbeidsliv 
DRBV har besluttet å kunne gi tilbud om arbeidstrening for personer som har vanskeligheter med 

å komme inn i arbeidslivet. Tilbudet gis via NAV systemet. I 2011 har 2 personer vært knyttet til 
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et slikt opplegg. I den sammenheng fikk DRBV omtale i IAvisa nr. 30 fra Arbeidslivssenteret i 

Buskerud. 

 

Administrasjonsforum 
DRBV har vært med å etablere et forum for nettverksbygging og kompetanseutveksling for 

ansatte i administrasjonsavdelingene i brannvesen. Administrasjonsavdelingene i brannvesen er 

alltid en liten enhet og med arbeidsoppgaver som få i organisasjonen jobber med. Derfor er det 

nyttig å ha et samarbeidsforum med andre brannvesen for denne gruppen. I 2011 var det 4 

personer fra DRBV som deltok på denne samlingen. I 2012 har DRBV arrangementansvaret. 

 

Jubilanter i DRBV 
DRBV har tradisjon for å hedre ansatte med 25 års tjenestetid med KS hedersmerke. I 2011 var 

det 3 personer som fikk hedersmerket: 

 

 Vaktsjef Bjørn Hilsen 

 Overbrannmester Roar Kaas 

 Brannkonstabel Terje Kolbjørnsen 

  

 

Nøkkeltall for administrasjonsavdelingen 
 

Renhold: Totalt gulvareal er ca. 2000 m
2
. 

 

Inngående post registrert i Sak og arkiv: 2011: 4 274.  (2010:  4 525). *) 

Utgående post registrert i Sak og arkiv: 2011: 23 906. (2010: 21 939). *) 

 

Inngående fakturaer til DRBV:  2011: 2 145.  (2010:  2 101).  

Utgående fakturaer:  2011: 813.  (2010: 782).  

 

Feierseksjonens utfakturering kommer i tillegg. 

 

Til slutt i årsrapporten følger en oversikt som viser ansatte i DRBV pr. 31.12.2011. 

 

*) Inkludert feierseksjonen. 

 

Likestillings- og diskrimineringsutvalget (LDU) 

Innledning 
 

Likestillings- og diskrimineringsutvalget i DRBV ble etablert etter anbefalinger fra styret. Se 

styresak 26/2007. Utvalget har fokus mot tre sentrale lover i sitt arbeid: 

- Arbeidsmiljøloven, - spesielt kap. 13. 

- Likestillingsloven – gjelder likestilling mellom kjønn 

- Diskrimineringsloven – gjelder diskriminering pga. etnisitet, hudfarge, religion, funksjon 

med mer. 
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Utvalgets navn forkortes til LDU. 

 

Medlemmer i utvalget i 2011: 

 
Leder: Randi Naustdalslid   representant for ansatte 

Nestleder: Mathias Winter/ 

 Jonas Hellerud (1 møte)  representant for ansatte 

Sekretær: Janne Grindvollen/ 

 Beate Lippert (1 møte)   representant for DRBV 

Medlem: Karin Solberg representant for ansatte 

Medlem: Odd Ellingsen  representant for DRBV 

Vara:  representant for ansatte 

Vara: Rune Rue Johnsen representant for DRBV 

 

Arbeidsgiver skal ha ledervervet i 2012. 

 

Aktivitet i utvalget 
 

Utvalget har hatt 3 møter. Tiltak utvalget har jobbet med i 2011: 

 

- Feiervarsel er blitt lagt ut på fire språk på vår hjemmeside. 

- Begynt arbeidet med rapporten fra DSB ”De siste villmenn i en ellers temmet verden, 

mangfold i brannvesenet”.  

- Vi har pr. e-post hatt kontakt med Redningstjenesten i Mullsjø, Sverige og Trøndelag 

brann og redningstjeneste IKS i forbindelse med rapport fra DSB, ”De siste villmenn i en 

ellers temmet verden, mangfold i brannvesenet”.  
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Beredskapsavdelingen 
Beredskapsavdelingen ledes av Trond Bekken og har ca. 161 medarbeidere. 

 

Beredskapsavdelingen består av 3 seksjoner. Seksjonene er; heltid – ledet av Rune Rue Johnsen, 

deltid – ledet av Dag Muggerud og Service- og markedsseksjonen – ledet av Henrik Trømborg. 

Undervisning er organisert under service- og markedsseksjonen. 

Seksjonene  
Heltidsstyrken består av 4 brigader stasjonert i Drammen og Mjøndalen og har ved utgangen av 

2011, 60 medarbeidere. Av disse er 3 i permisjon pr. 31.12.2011. Seksjonen har ansvaret for 

beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av arbeidsoppdrag, trening, øvelser, opplæring, 

salg av tjenester og vedlikehold i tillegg til brann- og redningstjeneste. 

 

Nedenfor vises oversikt over vaktlagene - heltid pr. 31.12.2011  

 

 
 

Deltidsstyrken er fordelt på seks lokalstasjoner; Sande, Svelvik, Sylling, Hokksund, Prestfoss og 

Eggedal og har totalt 92 deltidsansatte. 

 

Aktiviteten for hel- og deltidsansatte – se egen statistikk 

 

Service- og markedsseksjonen, bestod i 2011 av 7 ansatte: 

1 seksjonsleder – Henrik Trømborg 

1 med arbeidssted hos Sivilforsvaret – Tor Kjell Knudsen 

2 med ansvar for undervisning – Beate Lippert og Runar Brekke  

1 stasjonsmester – John Markussen 

1 med hovedansvar for trygghetsalarmer i Lier og for samband – Øivind Bakken 
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Personalorganisatoriske forhold 
 

Blant heltidsansatte i beredskapsavdelingen har tre ansatte gått av med pensjon i løpet av 2011. 

Disse er: 

 Seksjonsleder deltid –  Kjetil Hagen 

 Vaktsjef –   Terje Olsen 

 Brannmester –   Vidar Dyve  

Ingen andre blant de heltidsansatte i beredskap har i løpet av 2011 sluttet i DRBV  

  

Terje Gundersen og Ole Hovland har fortsatt permisjon fra DRBV for å gjøre tjeneste i V-110. 

Tony Ugstad har permisjon for å arbeide i Røyken brannvesen.  

  

I 2011 ble det rekruttert en medarbeider til beredskap – heltid. Dette var Dag Muggerud som 

seksjonsleder deltid. 

Hendelser i 2011 
 

DRBVs totale utrykningsmengde 2011 

 
 

I DRBVs område ble det i 2011 rykket ut til 2276 oppdrag. I forhold til 2010 er det en nedgang i 

antall utrykninger på 7,7 % (190 utrykninger). Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag per 
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døgn på 6,2 utrykninger. 2010 er femte året på rad som viser nedgang i oppdragsmengde. De 

forskjellige oppdragstypene fordeler seg relativt jevnt i DRBVs eierkommuner. 

Denne aktiviteten kommer i tillegg til øvelser, daglige rutiner og arbeid. For detaljer om fordeling 

for de ulike kommunene med mer vises det til underliggende tabell. 

 

Antall bygningsbranner viser en nedgang i 2011 i forhold til 2010. Det var 101 bygningsbranner i 

2010, mens det i 2011 var 90 bygningsbranner i regionen.. 

 

8 branner ble direktevarslet til 110 sentralen via internt brannvarslingsanlegg, i hovedsak 

tilknyttet institusjons- og næringsbygg. 
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Omkomne i brann i DRBVs region 
Totalt omkom det en person som følge av brann i 2011. Den 

omkomne var en 62 år gammel dame. Dette skjedde på Lahell i 

Lier kommune en kald vinterdag i januar. 

Omkomne nasjonalt 
I 2011 omkom 46 personer i brann. Det er det laveste tallet siden 

man begynte registrering av omkomne i 1979. Til sammenligning 

omkom det i brann totalt 63 personer i 2010. 

 

Risikoen for å omkomme i brann øker med stigende alder. Selv 

om personer over 70 år kun utgjør om lag 11 prosent av 

befolkningen, er over en tredjedel av dem som omkommer i brann i denne aldersgruppen. 

Spesielle hendelser 

Terrorhendelsene 22. juli 
På fredag ettermiddag (22.7) startet det med sideforflytning av biler og mannskaper til Asker pga. 

bombeeksplosjonen i Oslo. Flere av DRBVs stasjoner ble involvert for å opprettholde 

beredskapen i distriktet vårt.   

 

Når skytingen på Utøya ble kjent ble DRBV anmodet om bistand med 

redningsdykkere. Redningsdykkere har vært DRBVs hovedbidrag i 

hendelsen. Nesten alle vår redningsdykkere har vært involvert en eller flere 

dager. I tillegg deltok et tauredningslag fra stasjon 6 (Mjøndalen) inne på øya 

den 25. juli for å gjøre finsøk etter eiendeler i fjellskrenter.  

 

To båter var også med i aksjonen, Big Buster (D-Båt-6) og Njård (D-Båt-1). 

 

DRBV var i aksjon på Utøya sammenhengende sju dager med unntak av 

tirsdag 26. juli. Totalt har 24 mannskaper fra DRBV hatt oppdrag ute på 

Utøya. I tillegg har flere jobbet med stabsarbeid. 

 

Arbeidsoppgavene ble mange og krevende. Kort oppsummert ble følgende arbeidsoppgaver utført 

av DRBV på Utøya: 

 Sokning og overflatesøk etter savnede 

 Stand-by dykkerberedskap 

 Innsamling av tøy og andre eiendeler 

 Hjelpe Kripos med fotografering av de omkomne 

 Pakke inn omkomne 

 Transport av de omkomne på og fra øya 

 Manngard og søk inne på øya 

 Søk i stup og større skrenter 

 Diverse transportoppdrag med båt 

 Forbedre tilgangen på øya ved bygging av brygge. Dette på grunn av etter hvert høy 

vannstand. 

Bilde viser brannen på Engersand i Lier  

Foto: dt.no 
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Oppsummering av hendelsen på Utøya 

Oppdraget som mannskapene ble satt til å løse ble løst. Kompetansen har vært tilstrekkelig og 

DRBV har utstyr som var hensiktsmessig og funksjonelt for å løse oppdragene. På bakgrunn av 

dette sitter mannskapene generelt igjen med en god mestringsfølelse. Dette er positivt, tatt i 

betraktning et scenario som det aldri er øvet på. 

 

Hendelsen på Utøya var av en svært spesiell karakter. Dette sammen med sterke sanseinntrykk 

har medført at oppfølging av involverte mannskaper både i grupper og individuelt er viktig. 

 

Oppfølging av medarbeidere etter hendelsene 22. juli vil være et prioritert område i fremtiden. 

 

DRBV har gjennom Fylkesmannen i Buskerud fått refundert kr. 907.588,- (inkl mva) for å dekke 

totale utgifter i forbindelsen med aksjonen. 

 

Redningsdykkeropperasjoner i Vestfold 
Uken før terrorhendelsene 22. juli fant sted, skjedde det 

to ulykker på sjøen hvor det totalt omkom fem personer. 

12. juli tok redningsdykkerne fra DRBV opp to unge 

menn – en på 19 og en på 20 år ved Styrsvik på 

Nøtterøy.  Mennene ble begge fløyet til Rikshospitalet og 

ble erklært døde kl. 07.10. De omkom etter kollisjon 

mellom to båter og ble raskt funnet på 8-10 meters dyp 

etter 45 minutter – sitat fra Tønsberg Blad. 

 

Dagen etter omkom tre voksne personer. To av 

personene ble funnet i overflaten. Redningsdykkerne 

utførte en redningsaksjon for å finne tredje person uten at 

det medførte resultat. DRBVs redningsdykkere soknet i to dager etter ulykken i forsøk på å finne 

den savnede uten å lykkes. Den savnede ble funnet en uke senere av tilfeldig forbipasserende. 

 

Brann hos Bakermester Klausen AS – Krokstadelva i Nedre Eiker kommune. 
5. september ved 17 tiden kom det til 110 sentralen inn melding om brann i taket på bakeriet. Det 

skulle vise seg å bli en vanskelig brann å slukke. 

Ressurser fra fem brannstasjoner arbeidet intensivt 

for å begrense brannen. Dette lykkes med det 

faktum at bakeriet produserte brød for salg i 

butikkene etter ca. to uker. Dermed var en av Nedre 

Eiker kommunes største produksjonsbedrifter 

reddet. 

Trafikkulykker 
Utrykninger til trafikkulykker viser en nedgang på 6,5 % i 2011. I hele DRBV ble det rykket ut til 

124 trafikkulykker som i hovedsak er sikring av skadestedet. Det øves jevnlig for å kunne 

håndtere større ulykker hvor det er behov for å iverksette hurtigfrigjøring. 

  

Bilbranner 
DRBV rykket ut til 55 bilbranner i 2011, som er en oppgang på 17 % i forhold til 2010.  

Foto: dt.no 

 

Foto: dt.no 
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Akutt forurensing 
Antall hendelser som utfordrer miljøet viser ligger på samme nivå i 2011 som for 2010. I 2011 

håndterte DRBV 38 akutte forurensningsoppdrag. 

 

Redningsdykkertjenesten 
Aktiviteten i 2011 har vært rekordhøyt. Aldri tidligere har det vært større aktivitet som i 

hovedsak har vært utrykninger utenfor DRBV sitt ansvarsområde, som også innbefatter 

terrorhendelsen på Utøya. Oppdragene har vært sokning etter savnede personer samt oppdrag for 

politiet og andre. I tillegg har det vært utført arbeidsdykking for andre – primært kommuner. 

 

Statistikk fra 2011 

Antall aktive redningsdykkere i 

DRBV i 2011.  

22 DRBV har i tillegg 5 inaktive 

dykkere som ikke fyller interne 

krav til vedlikeholdsøvelser 

Antall treningsdykk av 

redningsdykkere i 2011 

ca 200 (krav:12 

treningsdykk per år) 

Statistikk grunnlaget er noe 

mangelfullt – blir forbedret 2012 

Antall oppdrag i 2011 17 I tillegg utførte redningsdykkerne 

5 dager i forbindelse med 

hendelsen på Utøya 

Antall dager søk etter savnede 9  

Antall redninger i 2011 1  

Antall døde som er tatt opp i 

2011 

5 3 ved dykking – 2 uten dykking 

Fakturerte rednings- soknings 

oppdrag til kommuner utenfor 

DRBVs ansvarsområder 

 

Antall 13 – Sum kr. 

237.000,-  

 

Dykkertjenesten på Utøya Refundert kr. 256.000,-  

Fakturerte arbeidsoppdrag Antall 7 – Sum kr. 

146.000,- 

 

Totalt utfakturert vanndykking 

2011 

Kr. 639.000,-  

 

Hjertestarter 
Utrykninger med hjertestarter i 2011 ligger på samme nivå som 2011. Det ble rykket ut etter 

anmodning fra AMK til 59 oppdrag. Svelvik lokalstasjon er fortsatt den stasjonen som har flest 

av denne type oppdrag. 

 

Stasjon 8 – Hokksund fikk hjertestarter på i 2011. Hjertestarteren ble gitt som gave av Hokksund 

Sanitetsforening. Dermed er alle stasjonene i DRBV utstyrt med hjertestartere - med unntak av 

Eggedal. 

Investeringer - nye brannbiler 2011 
I 2011 har beredskapsavdelingen gått til anskaffelse av fire nye brannbiler til samlet 

investeringskostnad på  5.584.000,- 

 Mercedes Sprinter  - transportenhet, stasjon 8 (Hokksund) Kr. 833 000,- 
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 Mercedes Vito - transportenhet, stasjon 4 (Svelvik) Kr. 583 000,- 

 Scania - mannskapsbil, stasjon 1 (Drammen) Kr. 3 468000,- 

 Mercedes - tankbil, stasjon T1 (Prestfoss) Kr. 700 000,- 

 

I tillegg ble det anskaffet to personbiler til bruk i tilsynsseksjonen. 

 

Høsten 2011 ble det laget anbudsgrunnlag for kjøp av nytt høydemateriell for levering i 2013.  

 

Nye miljøkrav til skum som slokkemiddel 
Skumtypen DRBV har benyttet frem til 2011 inneholder flourtensider, som ikke er nedbrytbar i 

naturen. Det har kommet miljøkrav som krever at denne type skum skal fases ut. DRBV har 

etterkommet kravet ved å skifte til skumtype av merke Mousol. Skifte til ny type skum har en 

negativ økonomisk konsekvens for DRBV.  

 

Den nye skumtypen har erstattet flourtensider med polymerer.  

 

Kompetansehevende tiltak 
I tillegg til daglige øvelser har følgende mannskaper i heltid gjennomført følgende kurs: 

Brannskolen 2011 
Navn Gjennomført kurs Tid Sted 

Jan Magne Helgesen Beredskapsutdanning trinn 2 April - Juni Tjeldsund 

Thor Inge Frogner Beredskapsutdanning trinn 1 Februar - Mars Tjeldsund 

Henning Hushovd Beredskapsutdanning trinn 2 Nov - Des Tjeldsund 

Rune Rue Johnsen Beredskapsutdanning trinn 3 April - Juni Tjeldsund 

Beredskap, deltid  
 

31.juli 2011 gikk seksjonleder Kjetil Hagen av for oppnådd aldersgrense, og ny seksjonsleder for 

deltid, Dag Muggerud, ble ansatt fra 1.september 2011. 

 

Tross avslag fra Norges brannskole om å gjennomføre grunnkurs for deltidspersonell, ble det 

høsten 2010 startet et nytt grunnkurs for deltidspersonell. I motsetning til forrige kurs 

gjennomføres dette uten økonomisk støtte fra brannskolen. Dette ga brannskolen åpning for. 

  

Alle deltidsstasjonene er representert på kurset med følgende fordeling: 

 Lier (Sylling) Håvard Wam og Finn Ulvund 

 Sande Ole Martin Gulliksrud, Ole Johnny Haugen og Arild Reinhardsen 

 Sigdal Bernhard Haugen, Morten Strøm og Kjell Ole Marken. 

 Svelvik Lasse Jørgensen, Inge Wergeland og Beate R. Lippert. 

 Hokksund John David Borgen, Baard Frøyland, Anders Hæg, Geir Ingstad, Knut 

Anders Laag, Nils Peder Varlo og Terje Wendelborg.  

 

Total 19 mannskaper, alle mannskaper har avlagt eksamen og bestått. 
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I tillegg har 2 deltidskonstabler gjennomgått 160 kode kurs (utrykningsførerbevis) med følgende 

fordeling:  

 

 Svelvik Robert Kjærstad-Petterson. 

 Øvre Eiker Halvor Holte. 

 

Det er bestilt kurs for 3 stk deltidskonstabler, som skal avholdes i uke 5-6 2012.  

 

Det er gjennomført 10 kveldsøvelser a 3 timer på samtlige deltidsstasjoner. Her er det fortrinnsvis 

heltidsansatte konstabler som har vært kursinstruktører. I tillegg har vi innført enkle lagsøvelser 

som gjennomføres ved frammøte i vaktuka. Gjennom året er det gjennomført 2 øvelser for alle 

deltidsstasjonene på Lindum øvingsområde med samme øvelsesinnhold som heltid.   

 

4 deltidsansatte gikk av med pensjon etter oppnådd aldersgrense – 60 år. Disse var:  

Per Viggo Glad og Torstein Knem Surlien, stasjon 4, Svelvik 

Steinar Fossen og Egil Lindbo, stasjon 9, Sigdal. 

 

Dette ble markert under brannsjefens time til jul. 

 

Det er i 2011 ansatt 6 deltidskonstabler. 

 

Sylling 
Richard Skaar Thorsrud 

Christian Truslew Kehlet 

 

Sigdal (Eggedal stasjon) 
Jørn Atle Rustad 

Geir Stian Haga 

Kjetil Bråten 

 

Øvre Eiker 
Halvor Holte 

 

Ny tankbil i Sigdal 
Under EU-kontrollen av tankbilen ved Prestfoss brannstasjon ble det registrert avvik i forhold til 

vektkapasitet. Avviket ble løst ved å bytte chassis. DRBV kjøpte med hjelp fra Lier Kommune 

inn et brukt chassis fra Tyskland. Vanntanken ble flyttet over fra eksisterende tankbil. 

Overflyttingen ble utført av godkjent verksted i Øvre Eiker. Prosjektet anses som meget 

vellykket, økonomisk og materielt. Bilen ble idriftsatt 23.desember 2011. 

 

Service- og markedsseksjonen 
Seksjonen er involvert i de fleste oppgaver og utfordringer beredskapsavdelingen står overfor.  

 

Seksjonen består av 6 medarbeidere: 
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 Undervisningsleder Beate Lippert og undervisningsmedarbeider Runar Brekke jobber med 

DRBVs salg av undervisningstjenester med mer. Se eget kapittel om undervisning.  

 Stasjonsmester John Markussen er involvert i det meste som foregår på brannstasjonen.  

 Servicemedarbeider Øivind Bakken har ansvar for trygghetsalarmtjenesten i Lier kommune, 

radiomateriell og personsøkere for innkalling av mannskaper.  

 Materialforvalter Tor Kjell Knutsen er ansatt i brannvesenet, men arbeider full tid for 

Sivilforsvaret. Lønnen hans dekkes av Drammen, Lier og Nedre Eiker kommuner.  

 Seksjonen ledes av Henrik Trømborg.  

 

Seksjonens oppgaver er mangfoldige, bl.a. service og vedlikehold på biler, røyk-, vann-, 

kjemikalie-, løfte- og verneutstyr samt brannstasjonsbygninger. Dette medfører også inngåelse og 

oppfølging av en rekke eksterne avtaler, fakturering av unødige alarmer og arbeidsoppdrag. 

Seksjonen følger opp forsikringssaker på biler, innkjøp av uniformer og vernebekledning. 

Seksjonsleder følger opp datatilgang og support på enkelte dataprogrammer. 

Eksempler på inntjeningsoppgaver er trygghetsalarmer i Lier, flagging, materiellforvalter for 

sivilforsvaret. Seksjonen har budsjettansvar med innkjøp av materiell, samt kontroll og kontering 

av store mengder fakturaer.  

 

Biler og materiell har alltid høy prioritet, det er krav til at materiell og utstyr skal fungere 

optimalt til en hver tid.  

 

Noen av seksjonens arbeidsfelt i 2011 har vært: 

 Deltatt i videre arbeid med Sigdal kommune som en del av DRBV. 

 Deltatt i forarbeidet med Krødsherad kommunes forespørsel om deltakelse i DRBV. 

 I samarbeid med seksjonsleder deltid kjøpt inn et brukt chassis fra Tyskland og bygget opp 

som tankbil T-1-4 i Prestfoss.   

 Det ble levert 2 nye transportenheter til beredskapsavdelingen. MB Vito til Svelvik (D-4-6) 

og MB Spinter til Øvre Eiker (D-8-6). 

 Ny mannskapsbil (D-1-1) til Drammen ble levert i 2011.  

 Håndtering av skade på stigebilen D-1-3 som ble påkjørt i januar 2011. Forsikringssak, bilen 

ble reparert i Tyskland.  

 Seksjonen har deltatt i det såkalte Oslosamarbeidet når det gjelder innkjøp av uniformer og 

innkjøp av vernebekledning. Kontrakter for perioden 2012-2014 skrevet. 

 Det har i løpet av året vært jobbet mye med innføring av Nødnett i DRBV og V110. Mange 

linjer og baser for det analoge sambandet er sagt opp i 2011. Seksjonens medarbeidere har 

deltatt aktivt med begge deler.   

 Utviklingen av øvelsesanlegget på Lindum har fortsatt i 2011. Det er innkjøpt noen nye 

containere for utskifting av gamle. Temperaturfølere er innkjøpt.  

 Trygghetsalarmtjeneste i Lier skulle avsluttes 31.12.2011, men DRBV leverer tjenesten i 4 

mnd ut i 2012 også.   

 Badstua i Langesgate er oppgradert.  

 P-plasser Langesgate oppmerket på nytt etter utbedring av Mallinggata.  

 Seksjonen deltar aktivt under vernerunder 

 Deltatt i gjennomføring av røde øvelser, farlig gods og hurtigfrigjøring 

 Deltakelse i arbeidet med Grunnkurs deltid som organisatorer og instruktører 

 Deltatt i materiellkomiteen med innkjøp av ny høyderedskap for DRBV, levering 2013.  

 Seksjonsleder deltatt i ansettelse av ny seksjonsleder deltid.  
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 Fått anledning til å komme med innspill til utredningsarbeidet med ny utdanningsmodell for 

brannvesen i Norge.  

 Utviklingssamtaler 2011 er gjennomført i seksjonen 

 

Undervisning 
 

Det har vært 2 fast ansatte gjennom hele 2011. Undervisning har hatt jevn aktivitet av kurs 

og opplæring. Dette har fungert bra selv om det til tider har vært stor arbeidsmengde. Vi har 

også hatt oppgaver utenfor undervisning. Deltidsreformen som ble satt i gang høsten 2010, 

ble avsluttet i mai 2011, der undervisning var teknisk arrangør og Beate Lippert var med 

som deltaker. Runar Brekke var tilstede under hele praksisuka for å legge til rette for 

instruktører og sørge for materiell. Han har også deltatt på 3 dagers superbrukerkurs i 

nødnett og hatt opplæring av mannskaper internt i Drbv, programmering av nøkkelsafer og 

vært instruktør i DHLR (first responder) for deltidsmannskapene i Drbv. 

  

Undervisning har vært arrangør av et to dagers seminar for undervisningspersonell fra 

brannvesener fra hele landet i mai 2011. Dette er et årlig arrangement der arrangørrollen går 

på rundgang. Dette var første gang Drammensregionens brannvesen IKS arrangerte et slikt 

seminar, og vi fikk veldig bra tilbakemelding i forhold til strukturen på seminaret. Vi hadde 

et lite overskudd etter seminaret. 

 

Vi gikk inn i året 2011 uten kontrakt med Vestre Viken Helseforetak. Det viste seg at de 

ønsket å få gjennomført en del kursvirksomhet. Vi har derfor arrangert en del kurs for disse, 

men ikke av den mengden som vi har hatt tidligere år. (Vi holdt 163 kurs i 2010, mot 68 kurs 

i 2011)  

 

Instruktørpoolen som vi fikk i gang høsten 2008 fungerer optimalt. Vi fordeler kurs etter 

behov fra kunde og interesse fra instruktørene. For at det skal være interessant å være med i 

en slik instruktørpool, må vi være flinke til å bruke instruktørene med jevne mellomrom. 

Dette er viktig for å opprettholde instruktørenes interesse og engasjement. 

Vi får tilbakemeldinger fra kunder som er svært fornøyd med kvalitet på kurs og 

kursinstruktører. Vi har fått inn noen nye instruktører i 2011 fordi vi har hatt en økning av 

etterspørsel på kurs generelt, spesielt litt tyngre kurs. Vi har for første gang gjennomført et 

røykdykkerkurs som tilsvarer en arbeidsuke i varighet for et eksternt firma.  

 

Av et totalbudsjett på kr. 1,3 mill. omsatte vi for kr. 2,061 mill. Overskuddet ble kr. 0,312 

mill som er kr. 0,668 mill. mer enn forventet, da det var budsjettet med et underskudd på 

0,356 mill. Overskuddet skyldes at undervisning har hatt betydelig større kursvirksomhet 

enn forventet. Prosentvis overskudd for 2011 ble på 15,15 %. Regnskapet ble omgjort i 2009 

slik at undervisning nå har fått fram faste kostnader på husleie, forsikringer etc. gjennom 

hele året. 

  

Vi har investert i 30 nye skumapparater i 2011 og har utgradert de gamle. Vi har også kjøpt 

inn skap på kontoret for å få mer orden i utstyret vårt. 
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Avholdte kurs 2011 
 

  Antall kurs 

Varme arbeiderkurs, 8t 8 

Resert varme arbeiderkurs, 3t 14 

Sykehuset Dronninggt SB-HF, 2t 2 

Sykehuset Eksterne SB-HF, 2t 7 

Sykehuset, kurs for ledere, 3 t 6 

Sykehuset oppsøkende virksomhet, 1 - 2t 48 

Sykehuset, dagskurs slokkeøvelser 6 gj  10 

Slokkeøvelser, 1t 72 

Teori + slokkeøvelser, 2t 22 

Teori + slokkeøvelser, 3t 23 

Teori, 1-2t 12 

Industrivernøvelse 3 

Industrivernkurs, 10 t 4 

Kombinert førstehjelp og brann 5 

Førstehjelp 2 

Røykdykkerkurs 38 timer (5 dager à 8 timer) 1 

Utleie Lindum 5 

Brannvernleder 2 dager, 16 t 3 

Oppfriskningskurs br.vernleder 0 

ADR 0 

Dørvaktkurs 0 

Interne kurs 25 

Informasjon  1 

Evakueringsøvelser, 1t 11 

Sum antall kurs 286 
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Forebyggende avdeling 
 

Forebyggende avdeling ledes av avdelingssjef Odd Ellingsen. Avdelingen består av to seksjoner, 

feier- og tilsynsseksjonene. Feierseksjonen ledes av John Harris Nilsen og er lokalisert i 

Kobbervikdalen 65. Tilsynsseksjonen ledes av Per Døviken og seksjonen har kontorplasser på 

hovedbrannstasjonen i Drammen. Det er totalt 43 ansatte i avdelingen hvorav kvinneandelen er 

på 23,3 %.  

 

Avdelingens primæroppgaver er feiing og tilsyn av fyringsanlegg og tilsyn i særskilte 

brannobjekter. Sigdal kommune ble medeier i selskapet i 2010 og det ble gjennomført feiing av 

skorsteiner i nedre del av kommunen dette året og øvre del i 2011. Sigdal kommune vedtok i 

2011 DRBVs gebyrordning. 

 

Feierseksjonen gikk med overskudd i 2011 og betaler tilbake resten av gjelden til DRBV et år før 

planlagt. 

Tilsynsseksjonen  

Nøkkeltall 
 

Antall §13 objekter i eierkommunene: 
A-obj: 544 

B-obj: 155 

C-obj:    6 

 

Antall tilsyn: 
Seksjonen gjennomførte tilsyn ved 95% av det antall registrerte §13 objekter i våre kommuner 

hvor det skulle gjennomføres tilsyn i 2011. På bakgrunn av at 2 stk har sluttet og vi har fått 2 nye 

medarbeidere mot slutten av året samt en god del fravær pga. kurs deler av året er ikke 100 % 

oppnådd. Seksjonen har også prioritert diverse prosjekt ut fra risiko (f.eks.brannsikkerhet 

utleieboliger) så på denne bakgrunn må dette sies å være et greit resultat.  

Det vil også alltid være en del objekt hvor det av forskjellige årsaker ikke lar seg gjennomføre 

tilsyn. 

For detaljer: se vedlegg – detaljer tilsyn 2011 

 

Antall saksbehandlinger: 
Dette er bistand til kommuner. (byggesak, uttalelse i plansaker, uttallelser vedr. samf.sikkerhet): 

68 

 

Forebyggende saksbehandling. 

(handel og oppbevaring pyroteknisk vare, farlig gods, arrangementer, bruksendring, bruk av 

fyrverkeri m.m.): 366 
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Kurs: 
Tilsyn har avholdt følgende kurs: 

3 stk på Brannvernlederkurs . 

 

Eksterne kurs og seminarer: 
Kurs brannskolen: 

Karl Espen Ødevarp Forebyggende kurs 5 uker 

Glenn Küstner  Forebyggende kurs 5 uker 

 

Seminarer: 
9 stk på  Forebyggende forum 2 dg. (Lillehammer) 

2 stk på ”plast som byggemateriale” 1 dg. (Stavanger) 

2 stk på  ”brann i landbruksbygg” 1 dg. (Haugesund) 

1 stk på Tunell-seminar 2 dg. (Åndalsnes) 

2 stk på Brannvernkonferansen 2 dg. (Ålesund) 

 

 

Bemanning/ansatte ved tilsyn 
Ihht. dimensjoneringsforskriften skal tilsyn/forebyggende ha en bemanning tilpasset 

innbyggertallet og dette utgjør i dag ca. 14,5 stillinger. Vi har i 2011 ca.12 stillinger + leder 

forebyggende. Underbemanningen, fravær til kurs, medarbeidere som har sluttet er hovedårsaken 

til at antall gjennomførte tilsyn er noe redusert i forhold til ønsket antall. 

 

Rikard Nordquist har hele året vært hos oss på tiltak (NAV) og bidrar på en god måte med å 

avlaste andre enkelte oppgaver.  

 

Sluttet Janne Grindvollen 31. des: 

Permisjon Glenn Küstner fra 1 okt 

 

Ansatt: 

Ingeniør Berit Dahl fra 24.10.11 

Branningeniør Thomas Kolstad fra 31.10.11 

 

Planleggingsdag for 2012 

Året planleggingsdag ble gjennomført den 3. november på en nøktern måte i møtelokale i 

kjelleren på brannstasjonen i Nedre Eiker. 

 

Prosjekter: 
Tilsyn gjennomfører flere prosjekter med oppnevnte ansvarlig for gjennomføring, men det skal i 

hovedsak være 2 stk på hvert prosjekt. Noen prosjekt avsluttes hvert år mens andre kan gå over 

flere år. Spesielt kan nevnes barnehageprosjektet som involverer stort sett samtlige barnehager 

med barn og ansatte i alle 7 kommuner og julekalenderprosjektet som retter seg mot barn i 

småskolen i alle kommunene. 
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Prosjekter 2011 
Tilsynsseksjon DRBV 
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Julekalender: 
Janne Grindvollen og Glenn Küstner har jobbet med prosjektet i 2011. Janne har vært sykemeldt 

over lengre periode og Glenn har jobbet alene mesteparten. Liv M. Grydeland og Karl Espen 

Ødevarp overtok prosjektet i november siden Janne slutter 31. des. og Glenn har ett års permisjon 

fra 1. okt. 

 

Det har vært 8 møter i styringsgruppen. 6 fotodager totalt, men DRBV har ikke vært med på alle. 

Nytt i år var at alle de som skulle undervise fikk utdelt skoler, ferdig brev til å sende ut og måtte 

avtale dato for undervisning selv. Beredskap brukte litt tid på å booke inn datoer selv. 

 

I år er hjemmesiden blitt reklamert mye mer og allerede nå har vi fått mange treff pr. 25.11.11. I 

tillegg har vi mottatt 656 e-poster med svar på ulike konkurranser! (Mot 6 stykker i fjor.) Antall 

besøk: 1 328, Antall sidevisninger: 2 753.   
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I år kan elevene som er med på undervisningen blant annet vinne en mini-PC, Nintendo DS og 

digitalkamera. Vi oppfordrer også hele klasser til å delta på egne skoleoppgaver i kalenderen, 

hvor premien blant annet er en pølsefest med pølser, lomper og brus til hele klassen. 

 

Totalt kostnad er 195.820,-. Foreløpig regnskap pr dd er endelige utgifter blir da 68.860,- minus 

10,- kroner ganger antall underviste elever som blir ”sponset” av NBLF. 

DRBV`s andel for 2011 blir da kr.50.660,-. 

 

Forslag til neste år er kun å dele ut kalendere til 6. klasse. Da sparer vi trykkekostnader. 

Krødsherad kommer ny inn i 2012, viktig å få oversikt over hvor mange de er. 

  

Fakta:  

Antall brannvesen som underviser:  19 stk 

Kommuner:  40 stk med til sammen 758 500 innbyggere 

Opplag:  45 500 kalendere 

 

DRBV: 16000 kalendere  

Antall skoler besøkt:  43 av 47 i vårt distrikt, to skoler som ikke ville ha besøk. 

Antall elever undervist:  1880 6.klassinger  

Delt ut 15160 kalendere til elever + lærere. Resten er delt ut til ansatte i DRBV, på alle 

rådhus/kommunehus + noen frivillighetssentraler. 

 

Husdyrrom 
Det er i 2011 gjennomført 13 besøk/befaringer på gårder med storfebesetninger over 30 dyr i 

Sigdal kommune. Her har DRBV informert om enkle og viktige brannforebyggende tiltak samt 

diverse råd og tips. Dette har blitt meget godt mottatt av bøndene. Det er avdekket en god del 

forhold som kan rettes med enkle men viktige tiltak.  I tillegg så besøkte vi 3 staller i Øvre Eiker 

med fra 20 til 46 hester. Tidsforbruk: 71 t. 

 

Brannvernuka/åpen dag 
Åpen dag ble arrangert den: 24.09.11 med åpne brannstasjoner: 

Vaktmannskaper var med på alle brannstasjonene. 

 

Sted: Besøkende: Skjema innlevert: DRBV: 

Prestfoss 250 60  

Nedre Eiker 700 160 Jonas/Kenneth 

Øvre Eiker 500 120 Roar 

Drammen (Arrangert på Bragernes Torg) Janne/Liv 

 

Åpen dag i Drammen ble arrangert på Bragernes Torg, Sivilforsvaret stod som ansvarlig og 

følgende etater var med: 

 Politiet 

 Røde Kors  

 Helse Øst 

 EB/Nettpertner 

 Drammenregionens Brannvesen  

 



 29 

Båtopplag 
Bakgrunnen for dette prosjektet er lagring av båter med dertil forhøyet brannbelastning i bygg 

som ikke er beregnet på denne type bruk. Det har vært en del branner i slike lager og DSB har gitt 

signaler om at brannvesen bør se på dette. 

Pga bemanningssituasjonen har dette blitt noe nedprioritert i 2011, men vil fokuseres på i 2012. 

 

Arrangement, messer osv 
Vi avlegger et besøk på steder hvor det er forskjellige typer arrangement (messer, loppemarked 

osv) og hvor objektet i utgangspunktet ikke er ment for dette. Dette kan være skoler, idrettshaller 

ol. Besøk i år har vist at det er viktig med en gjennomgang av rømningsveier, rutiner osv i forkan 

av slike arrangement. Har i år avlagt 5 slike tilsynsbesøk. 

 

Studentinformasjon 
Bakgrunnen er en erkjennelse av at Drammen har blitt en ”studentby”. Ved studiestart høsten -11 

holdt DRBV presentasjoner for alle studenter om brannforebygging og brannsikkerhet i hjemmet. 

Målgruppen var spesielt de av studentene som bor på hybel, noen kanskje under noe usikre 

forhold. DRBV utarbeidet også en brosjyre: ”er du glad i Grandis”. 

Informasjonsbolkene gikk over 3 dager for å få fanget opp samtlige studenter. 

Initiativet fra DRBV ble veldig godt mottatt og vil etter avtale med ledelsen ved høyskolen bli 

gjennomført ved studiestart hvert år. 

Det gikk med 31,5 timer til dette. 

 

Aksjon boligbrann 
Brigadene og tilsynsavdelingen utførte Aksjon boligbrann i 2011. 

Øvre Eiker Nett v/ Finn Johannessen utførte aksjon boligbrann i  

Gamle Hokksund (50 stk Batterier/kalendere). 

 

Brigadene utførte aksjon boligbrann fra kl:17.00-20.00. 

 Engene 

 Nedre Storgate 

 Tomtgata 

 Brandtenborggata 

 Omstedgata 

 Sagveien 

 Prins Oscarsgate 

 

Tilsynsavdelingen utførte aksjon boligbrann fra kl:10.00-14.30. 

 Danvik Cecilie/Karl Espen 

 Nybyen Konnerudgata Kenneth/Thomas 

 Svelvik Liv/Rikard 

 Sande Janne 

 Skafjellåsen Jonas/Morten 

 

Batterier og kalendere ble utlevert: 

 Rådhus i Nedre Eiker 200 stk 

 Rådhus i Øvre Eiker 200 stk 
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 Sande v/Runar Brekke (til eldre i Svelvik) 200 stk  

 Resepsjon brannstasjon Drammen  200 stk 

 Bera Terasse   200 stk. 

 

 

Det ble bestilt 2000 batterier fra Norsk brannvernforening. Det ble også sendt forespørsel til DSB 

om kvaliteten på batteriene. Til slutt ble det enighet om å utlevere batteriene i 2011. Det ble 

avdekket mye feil på røykvarslere og slokkeutstyr. Vi fikk møte flere folk hjemme 2011 enn 

2010. 250 stk skjema ble returnert/innlevert. 

 

Eldreprosjekt/hjemmetjenesten 
Det har vært møter med representanter for Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen kommuner. Det 

er forståelse for vårt ønske om samarbeid, men de er veldig forsiktige med å love noe som helst. 

Kommunene har ikke vært villige til å prioritere dette og uten deres samarbeid har dette ikke latt 

seg gjennomføre. 

 

Samordning HMS etater 
Samordning av tilsynsaktiviteten til HMS etatene. (brann, arbeidstilsyn, el-tilsyn og FM-

miljøvernavdeling). Brannvesenet har sekretæransvaret her. 

 

Nattkontroller 
Tilsynsseksjonen har i 2011 gjennomført 2 nattkontroller. Fokus på den ene nattkontrollen var 

serveringssteder i Drammen. Her var det kun små feil og mangler som ble funnet. Dette kan nok 

skyldes at vi de senere år har hatt fokus på utelivsbransjen, med hyppige nattkontroller og økt 

fokus under tilsyn gjennomført på dagtid. 

 

Fokus på den andre nattkontrollen var sykehjem i flere kommuner. Her konsentrerte vi oss om 

rutiner og bemanning på natt. Erfaringen her er at de ansatte har et behov for å ”lufte ut noen 

frustrasjoner” og vi blir veldig godt mottatt. 

 

Tilsyn borettslag 
Det ble i 2011 gått 7 tilsyn i borettslag. Disse er ikke registrert som særskilte objekter, men 

saksoppfølging blir gjennomført som ved et vanlig tilsyn. Gjennomføringen av tilsynet er mye 

basert på frivillighet fra objektets side, noe som ikke har vært noe problem. Hjemmel for å 

gjennomføre tilsyn er forankret i internkontrollforskriften. Bakgrunn for dette er at borettslag og 

sameier er pliktige til å gjennomføre internkontroll og tilsynet er rettet mot borettslaget som 

virksomhet og ikke mot den enkelte beboer. 

 

Brannsikkerhet utleieboliger 
Bakgrunnen for prosjektet er brannen i Stasjonsgata på Gulskogen november 2008. Denne 

brannen medførte stor pågang av bekymringsmeldinger ang. boforhold både for utenlandske 

gjestearbeidere, men også forhold rundt leiegårder generelt. Dette omfatter alt fra mindre bygg 

med to eller flere etasjer med leiligheter/hybler til blokker. 
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Vi har i 2011 registrert ca.46 meldinger om bekymringsfulle/ulovlige boforhold. Ikke alle er så 

ille som meldingen kan tyde på, men det er totalt gjennomført ca.15 tilsyn. 

 

Til tross for at vi merker en bedring og antallet meldinger og tilsyn går ned så er alle 

samarbeidende etater enige om å prioritere dette prosjektet og fortsette også i 2012.  

 

Tett trehusbebyggelse 
Lokal forskrift revidert noe på oppfordring fra DSB og oversendt Drammen kommune. 

Forskrift vedtatt og gjeldende fra 01.01.12. 

 

Oppfølging etter branner i Skotselv 
Etter flere branner i Skotselv ble det 12. og 13. januar gjennomført ”dør til dør” aksjon for å møte 

publikum og svare på spørsmål samt informere om brannforebyggende tiltak osv. Samtlige på 

tilsyn deltok. Tiltaket ble meget godt mottatt blant beboere i Skotselv. 
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Feierseksjonen  
 

Seksjonen har pr. 31.12.11, 29 ansatte og 2 lærlinger. Seksjonen ble i 2011 ledet av John Harris 

Nilsen. 8 medarbeidere i feierseksjonen er under opplæring og i 2011 har Kim Andre Østlid 

bestått svenneprøve i feierfaget. 

Oppgavene 
 Feie skorsteiner og andre røykkanaler. 

 Foreta tilsyn av fyringsanlegg. 

 Foreta produksjonsplanlegging, -styring og –dokumentasjon. 

 Fakturering av feie- og tilsynsgebyrer samt andre inntektsgivende arbeid. 

 Gi råd og veiledning om bruk av fyringsanlegg. 

 Gi råd og veiledning vedrørende plassering og bruk av røykvarsler, slukkeutstyr og 

rømningsveier i boliger. 

 Utføre byggesaksbehandling og tilsyn av fyringsanlegg. 

 Utføre andre inntektsgivende oppgaver som er naturlig for feierseksjonen. 

Utvikling 
 Feierseksjonen har i 2011 hatt særlig fokus på å øke antallet tilsyn med fyringanlegg,  

 Tilsynspersonell har startet å arbeide i team, for å sikre stabil høy produksjonen. Feierseksjon 

har sett positive resultater av dette og vil fortsette med dette i 2012. 

 Sikret gode saksbehandlingsrutiner, i E-SAK videreutviklet implementerte maler som er 

anbefalt av DSB. 

 Gjennoført feiing av ca. resterende av skorsteinene i Sigdal 1. gang. 

 Gjennomført opplæring av medarbeidere med særlig innretting mot tilsyn.  

 Gjennomført organisatoriske grep for å balansere kostnader og inntekter. 

 

Tjenesteproduksjon og resultat 2011 
Oppgaver Enhet Mål 2011 Utført per 31.12.2011 

Feiing skorsteiner Antall løp 24 000 30429 

Feiing røykkanaler Antall l. m.  300 1029 

Behandling av avgiftsaker Antall 30 000 36504 

Tilsyn med fyringsanlegg Antall 9 000 10036 

Saksbehandling av varmeanlegg Antall 50 72 

  

Øvrig tjenesteproduksjon  
Type arbeid Antall utført 

Behandlet saker for utfakturering og arkivering 33100 

Muntlige henvendelser 15982 

Besvart skriftlige henvendelser vedr. fakturering. 82 

Befaringer til eier  59 

Møter med eiere av fyringsanlegg 42 

Besvart skriftlig forespørsel om eventuelle feil eller mangler ved 

fyringsanlegg i forbindelse med eierskifte fra eiendomsmeglere 

560 

Saker behandlet i klagenemnd 2 
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Krediteringer/rettelser 920 

Purringer 2484 

Oversendt eierkommunene for inndrivelse/utpanting 61 

 

Økonomisk resultat for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 

Årsmål for feierseksjonen Resultat per 31.12.2011 Resultat i % av årsmålet 

20 966 424 20 879 859 99,6 % 

 

Årsmålet er nådd og feierseksjonen vil betale tilbake all akkumulert gjeld etter 2011s resultat. 

 

 
Bilde viser tilsynspersonell som deltar i samarbeidsprosjekt /teamarbeid 
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Ansatteliste pr. 31.12.2011.  
       
Avdeling: Navn: Kjønn: Tittel: 
    
Brannsjef:  
6110 Andersen Torgeir E M Brannsjef m/utrykning 
6111 Johansen Birger K M Feiermester 
6111 Nedberg Anne-Marie K Controller 
Sum 3    
 
Admininstrasjonsavdelingen:   
6410 Opsahl Aud K Renholder 
6410 Løvaas Lisbeth Fay K Saksbehandler 
6410 Solberg Karin K Avdelingssjef 
6410 Hansen Mette Kristin K Lønns og personalkonsulent 
6410 Ruud, Wilma Hizon K Vikar renhold 
Sum 5 
 
Tilsynsseksjonen:   
6210 Ellingsen Odd M Avdelingssjef m/utrykningspli. 
6210 Iversen Tom Vidar M Overbrannmester 
6210 Horgen Irene Romkes K Overingeniør 
6210 Grindvollen Janne K Overbrannmester 
6210 Kjærstad-Petterson Robert M Overbrannmester 
6210 Ødevarp Karl Espen M Overbrannmester 
6210 Grydeland Liv Marie K Overbrannmester 
6210 Kaas Roar M Overbrannmester 
6210 Døviken Per Harald M Overbrannmester m/utrykningspl 
6210 Ruud Kenneth M Overbrannmester 
6210 Eilertsen Morten Steinvåg M Brannkonstabel 
6210 Hornstuen Cecilie Aali K Branningeniør 
6210 Hellerud Jonas M Brannkonstabel 
6210 Kolstad Thomas M Branningeniør 
6210 Dahl Berit K Ingeniør 
Sum 15    
 
Feierseksjonen:   
6220 Berntsen Bjørn Erik M Feiermester 
6220 Nilsen Terje M Feiersvenn 
6220 Paulsen Terje M Feiermester 
6220 Holthgaard Knut Arild M Feiersvenn 
6220 Sørensen Roger M Feiersvenn 
6220 Veisten Thom Arild M Feiersvenn 
6220 Presberg Ronny Thorodd M Feiersvenn 
6220 Pettersen Trond-Erik M Feiersvenn 
6220 Naustdalslid  Randi K Saksbehandler 
6220 Aass Jon Erling M Feiersvenn 
6220 Nilsen John Harris M Feiermester 
6220 Kirkeåsen Turid K Feiersvenn 
6220 Fjukstad Aina Christine Grønli K Feiersvenn 
6220 Raaen Frode M Feiermester 
6220 Bråthen Jarle M Feiermester 
6220 Wetterstad Ståle M Feier 
6220 Johansen Stian Brenden M Feiersvenn 
6220 Ileby Tor-Ivar M Feiersvenn 
6220 Hansen Kjetil Uggen M Feiersvenn 
6220 Østlid Kim-Andre Ellefsen M Feiersvenn 
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6220 Bergan Vidar M Feiersvenn 
6220 Wang Thomas M Feier 
6220 Granlien Daniel M Feiersvenn 
6220 Hval Henriette K Feier 
6220 Iaccarino Daniele M Feier 
6220 Sørby Carina K Feiersvenn 
6220 Andersen Roger M Feier 
6220 Hahn Matthias M Feier 
6220 Lundberg, Anders M Lærling 
6220 Jensen, Christian H M Lærling 
6220 Myrvang Ragnar M Lærling 
Sum 31    
 
Drammen - heltid:   
6310 Bekken Trond M Avdelingssjef m/utrykningspli. 
6310 Berge Pål Ingolv M Brannkonstabel I 
6310 Berthelsen Roger M Brannkonstabel I 
6310 Bodin Jan M Brannkonstabel I 
6310 Christensen, Håkon Kalbac M Brannkonstabel 
6310 Dahl Einar M Underbrannmester 
6310 Frydenberg Ove M Brannkonstabel I 
6310 Gundersen Morten M Underbrannmester 
6310 Hansen Morten M Brannmester 
6310 Hilsen Bjørn M Overbrannmester m/utrykningspl 
6310 Hoel Kåre M Underbrannmester 
6310 Hushovd Henning M Underbrannmester 
6310 Karlsen Lars Einar M Brannkonstabel I 
6310 Karoliussen Tor M Brannkonstabel I 
6310 Ludvigsen Hans Ivar M Underbrannmester 
6310 Markussen John M Overbrannmester m/utrykningspl 
6310 Nymoen Gjermund M Overbrannmester m/utrykningspl 
6310 Olsen Thor Egil M Overbrannmester m/utrykningspl 
6310 Paulsen Hans Martin M Underbrannmester 
6310 Pettersen Bård M Underbrannmester 
6310 Rasch Trond M Underbrannmester 
6310 Solberg Jo Anders M Brannkonstabel I 
6310 Svendsen Jens Erik M Brannkonstabel I 
6310 Tufte Per Egil M Overbrannmester m/utrykningsplikt 
6310 Vannebo Greg Kristen M Brannmester 
6310 Amundsen Truls M Brannkonstabel 
6310 Gudmundsen Robert M Brannkonstabel 
6310 Løvli Tom M Brannkonstabel 
6310 Eeg-Nielsen Pål Christi M Brannkonstabel 
6310 Grindvollen Even M Brannkonstabel 
6310 Lislerud Morten M Brannkonstabel 
6310 Bratås Øystein M Brannkonstabel 
6310 Huseby Ante M Brannkonstabel 
6310 Bergflødt Augen Andreas M Brannkonstabel 
6310 Varfjell Carl Michael M Brannkonstabel 
6310 Winther Martin M Brannkonstabel 
6310 Christiansen Gjermund K M Brannkonstabel 
6310 Johnsen Rune Rue M Overbrannmester m/utrykningspl 
6310 Kildal Simon Kristian M Brannkonstabel 
6310 Trømborg Henrik M Overbrannmester 
6310 Bakken Øivind M Brannmester 
6310 Hillestad Anders M Brannkonstabel 
6310 Bryntesen Lon Erik M Brannkonstabel 
6310 Hansen Sindre Nedberge M Brannkonstabel 
6310 Winther Matias M Brannkonstabel 
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6311 Knudsen Tor Kjell M Brannmester 
6313 Brekke Runar M Overbrannmester 
6313 Lippert Gyrid Beate Reindal K Overbrannmester 
6310 Muggerud Dag M Avdelingssjef deltid 
 6310 Egge Jan Gunnar M Brannmester 
6310 Helgesen Jan M M Brannmester 
6310 Henriksen Kjell Arne M Underbrannmester 
6310 Olsen Arne Christian M Brannkonstabel 
6310 Fevang Jan Erik Olden M Brannkonstabel 
6310 Flønes, Kenneth M Brannkonstabel 
6310 Frogner Thor Inge M Brannkonstabel 
6310 Gulbrandsen Jan M Brannkonstabel 
6310 Syvertsen Pål Chr D M Brannkonstabel 
6310 Jensen Kjetil Wetterstad M Brannkonstabel 
6310 Johnsen Bjørn M Brannkonstabel 
6310 Kleven Trond Smith M Underbrannmester 
6310 Nordseth Hans W. M Underbrannmester 
6310 Kolbjørnsen Terje M Brannkonstabel 
6310 Simensen Børre M Brannmester 
6310 Døviken Børre Mathias M Underbrannmester 
6310 Døvigen Thor Olaf M Brannkonstabel 
6310 Kongstein Bjørn M Brannmester 
6310 Kongelf Jan Otto M Brannkonstabel 
6310 Andersen Frode Hagenlund M Brannkonstabel 
Sum 69    
 
Deltid - Sylling:   
6320 Bekken Bjørn T M Brannkonstabel 
6320 Berget Roger M Brannkonstabel 
6320 Furøy Thomas M Utrykningsleder deltid 
6320 Karlsen Jon  E. M Brannkonstabel 
6320 Muggerud Dag M Utrykningsleder deltid 
6320 Pettersen Steinar M Brannkonstabel 
6320 Soot Børre M Utrykningsleder deltid 
6320 Wam Håvard M Utrykningsleder deltid 
6320 Sunne Nils Kristian M Brannkonstabel 
6320 Markussen Arve M Utrykningsleder deltid 
6320 Haverstad Sigmund M Brannkonstabel 
6320 Ulvund Finn M Brannkonstabel 
6320 Lollik-Andersen Tom Eek M Brannkonstabel 
6320 Thorsrud Richard Skaar M Brannkonstabel 
6320 Kehlet Cristian Truslew M Brannkonstabel 
Sum 15    
 
Deltid - Sande:   
6321 Panman Hendrik R M Utrykningsleder deltid 
6321 Pettersen Tor Martin M Utrykningsleder deltid 
6321 Davidsen David M Brannkonstabel 
6321 Skaflem Terje M Brannkonstabel 
6321 Tønder Steinar M Brannkonstabel 
6321 Weberg Daniel M Utrykningsleder deltid 
6321 Hansen Rune Andre M Brannkonstabel 
6321 Grimsrud Anders M Brannkonstabel 
6321 Reinhartsen Arild M Brannkonstabel 
6321 Midtenget Espen M Brannkonstabel 
6321 Gulliksrud Ole Martin M Brannkonstabel 
6321 Haugen Ole Johnny M Brannkonstabel 
6321 Nilsen, John Harris  M Utrykningsleder deltid 
6321 Brekke, Runar M Brannkonstabel 
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6321 Wang, Thomas M Brannkonstabel 
Sum 15    
 
Deltid - Svelvik:   
6322 Pettersen Ivar Gaaserud M Utrykningsleder deltid 
6322 Hellum Steinar M Brannkonstabel 
6322 Klausen Per O Skauge M Brannkonstabel 
6322 Berger Tom M Brannkonstabel 
6322 Sollie Morten M Brannkonstabel 
6322 Bakåsmoen Terje M Brannkonstabel 
6322 Aadne Runar M Brannkonstabel 
6322 Jenssen Dag Terje M Brannkonstabel 
6322 Strøm Roar M Utrykningsleder deltid 
6322 Nelson Tom M Utrykningsleder deltid 
6322 Wessel Yngve M Utrykningsleder deltid 
6322 Jørgensen Lasse Herholdt M Brannkonstabel 
6322 Wergeland Inge Harald M Brannkonstabel 
6322 Hellum Jørgen M Brannkonstabel 
6322 Vaagsland Arild M Brannkonstabel 
6322 Hellum Eivind Viktor M Brannkonstabel 
6322 Storli Raymond M Brannkonstabel 
6322 Kjærstad-Petterson, Robert M Brannkonstabel 
6322 Andreassen Knut Erik M Brannkonsabel 
Sum 19    
 
Deltid - Sigdal:   
6323 Strøm Steinar M Utrykningsleder deltid 
6323 Bjørkevik Benn M Brannkonstabel 
6323 Bekken Tore Kåre M Brannkonstabel 
6323 Haugen Arnt Johan M Brannkonstabel 
6323 Haugen Bernhardt M Brannkonstabel 
6323 Helgetveit Torstein M Utrykningsleder deltid 
6323 Reistad Christoffer M Brannkonstabel 
6323 Velstadbråten Bjørn M Brannkonstabel 
6323 Velstadbråten Trond M Brannkonstabel 
6323 Hulløen Vidar M Brannkonstabel 
6323 Juvet Bjørn Helge M Brannkonstabel 
6323 Juvet Ivar M Brannkonstabel 
6323 Marken Kjell Ole M Brannkonstabel 
6323 Rugland Odd M Brannkonstabel 
6323 Strøm Morten M Brannkonstabel 
6323 Trøseng Jarle M Brannkonstabel 
6323 Kopås Roy M Brannkonstabel 
6323 Trøseng Kristen Håvard M Brannkonstabel 
6323 Tovsrud Endre M Brannkonstabel 
6323 Skare Otto M Utrykningsleder deltid 
6323 Skare Emil M Brannkonstabel 
6323 Hoffart Magne M Brannkonstabel 
6323 Bråten Roar M Brannkonstabel 
6323 Dannemark Rolf M Brannkonstabel 
6323 Rustad Jørn Atle M Brannkonstabel 
6323 Haga Geir Stian M Brannkonstabel 
6323 Bråthen Kjetil M Brannkonstabel 
Sum 27    
    
Deltid - Øvre Eiker: Eiker:   
6810 Frøyland Bård M Brannkonstabel 
6810 Wennberg Oddbjørn M Brannkonstabel 
6810 Fjeldheim Kjell Erik M Utrykningsleder deltid 
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6810 Ingstad Geir Anders M Brannkonstabel 
6810 Barosen Tom M Utrykningsleder deltid 
6810 Wendelborg Terje M Brannkonstabel 
6810 Karlsen Kjell Johan M Brannkonstabel 
6810 Berg Stian M Utrykningsleder deltid 
6810 Hæg Anders M Brannkonstabel 
6810 Nedberg Vegar M Brannkonstabel 
6810 Varlo Nils Peder M Brannkonstabel 
6810 Borgen John David M Brannkonstabel 
6810 Jensen Dan William M Brannkonstabel 
6810 Laag Knut Anders M Brannkonstabel 
6810 Johansen Ola Nordli M Brannkonstabel 
6810 Kustner, Glenn Espen M Utrykningsleder deltid 
6810 Holte Halvor M Brannkonstabel  
Sum 17    
 
Tilkallingsvikarer:   
6310 Egge Simen G. M Brannkonstabel 
6310 Woll Martin M Brannkonstabel 
6310 Thon Svein Erik M Brannkonstabel 
6310 Lauren Nils M Brannkonstabel 
6310 Aspelien Per Steinar M Brannkonstabel 
6310 Leer, Vegard M Brannkonstabel 
6310 Gundersen Terje M Brannkonstabel 
6310 Grimsrud Anders M Brannkonstabel 
6310 Haugen Ole M Brannkonstabel 
6310 Jensen Dan William M Brannkonstabel 
6310 Johansen Ola M Brannkonstabel 
6310 Jørgensen Lasse H M Brannkonstabel 
6310 Kehlet Christian M Brannkonstabel 
6310 Nelson Tom M Brannkonstabel 
6310 Reinhardsen Arild M Brannkonstabel 
6310 Wessel Yngve M Brannkonstabel 
6310 Fjellheim, Kjell Erik M Brannkonstabel 
6310 Barosen, Tom M Brannkonstabel 
6310  Berg, Stian M Brannkonstabel 
6310 Berger, Tom M Brannkonstabel 
6310  Markussen, Arve M Brannkonstabel 
6310 Ugstad, Tony M Brannkonstabel 
6310 Paulsen, Martin M Brannkonstabel 
6310 Ivar Paulsen M Brannkonstabel 
6310 Laag, Knut Anders M Brannkonstabel 
6310 Gulliksrud, Ole Martin M Brannkonstabel 
6310 Olsen, Hilde K Brannkonstabel 
6310 Hovland, Ole M Brannkonstabel 
Sum 28    
 
Ansatte med permisjon u/lønn:   
6310 Gundersen, Terje M Brannkonstabel I 
6310 Hovland, Ole Andreas M Underbrannmester 
6310 Ugstad, Jan Tony M Brannkonstabel 
6322 Lippert, Gyrid Beate Reindal  K Brannkonstabel (permisjon fra deltid Svelvik). 
6210 Kustner Glenn Espen M Overbrannmester  
Sum 5    
 
Heltidsansatte som også har stilling i deltid:  
6220 Nilsen, John Harris M Utrykningsleder deltid Sande 
6313 Brekke, Runar M Utrykningsleder deltid Sande 
6210 Kjærstad-Petterson, Robert M Brannkonstabel Svelvik 
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6220 Wang, Thomas M Brannkonstabel Sande 
6220 Muggerud Dag M Utrykningsleder deltid Sylling  
Sum 5    
 
Skogbranntropp:   
 6310 Lundteigen Edvard M Skogbranntropp 
 6310 Skarra Anders M Skogbranntropp 
 6310 Skarra Nils M Skogbranntropp 
 6310 Kristensen Svein Arne M Skogbranntropp 
 6310 Nubberud Helge M Skogbranntropp 
 6310 Rolfsrud Stein M Skogbranntropp 
 6310 Resell Asle Strand M Skogbranntropp 
 6310 Bonden Anders M Skogbranntropp 
 6310 Muggerud Håkon M Skogbranntropp 
 6310 Østenengen Andreas M Skogbranntropp 
 6310 Sylling Tore M Skogbranntropp 
 6310 Andersen Roger Strøm M Skogbranntropp 
 6310 Ellingsen Dag Ove M Skogbranntropp 
 6310 Bogen Torbjørn M Skogbranntropp 
 6310 Prøis Bjørn Elling M Skogbranntropp 
 6310 Fragått Anders M Skogbranntropp 
 6310 Tovsrud, Endre M Skogbranntropp 
 6310 Lettmoli, Lars M Skogbranntropp 
Sum 18    
    
Sum heltid   123 
Sum deltid     93 
Minus ansatte i heltid med stilling i deltid     5 
Sum ansatte hel og deltid   211 
 
I tillegg kommer:   
Skogbrann     18 
Tilkallingsvikarer    28 
Ansatte med permisjon u/lønn      5 

 

 

 

 

 

 


