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Forord av styreleder Svein L. Alfheim 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 1. januar 2002. Eierandelene fordeler 

seg med Drammen 47,9 %, Lier 14,8 %, Nedre Eiker 14,7 % Sande 7,1 %, Svelvik 7,1 % og 

Øvre Eiker 8,4 %. Selskapet er et eget rettssubjekt og hovedkontoret er i Drammen.  

  

Styret har i 2008 hatt 7 medlemmer. Jan Erik Fevang og Terje Kolbjørnsen har representert de 

ansatte, mens styrets øvrige medlemmer er Anne Cecilie Guneriussen, Berit Smith, Lars Wang, 

Gina R. Røvik (nestleder) og Svein L. Alfheim (leder). Styret er valgt av representantskapet 

bortsett fra de ansattes representanter. Disse velges av og blant de ansatte. 

 

Selskapet er nå av en betydelig størrelse og dekker et stort geografisk som omfatter 6 kommuner i 

nedre Buskerud. Befolkningsmessig omfatter de 6 kommunene ca. 135 000 innbyggere. 

Årets resultat viser et underskudd på kr. 1 089 939,-. Underskuddet skyldes i stor grad et høyt 

lønnsoppgjør og stort reguleringsbeløp til pensjonskassa på ca. kr. 5,2 millioner kroner. 

Styret har i 2008 vært spesielt opptatt av å følge opp arbeidet med risiko- og sårbarhets (ROS-) 

analysen som skal ligge til grunn for ny dimensjonering av brannstyrken (brannordningen). 

Videre har styret vært opptatt av økonomien og størrelsen på eiertilskuddet. Styret har vært holdt 

orientert om utredningsarbeidet med å vurdere en mulig inntreden i brannvesenet av Sigdal 

kommune. 

  

Rita Kirsebom har vært konstituert som brannsjef frem til den 01.12.2008 da brannsjef Torgeir E. 

Andersen kom tilbake etter ett års permisjon.  

 

Det er styrets vurdering av selskapet har en profesjonell og dyktig ledelse. 

 

I 2009 vil styret være spesielt opptatt av å følge opp kostnader og inntekter knyttet til selskapet. 

Selskapet må i løpet av de nærmeste årene tilpasse driften til også å kunne håndtere de økte 

lønns- og pensjonskostnader, lån til investeringer og kostnader knyttet til nytt nødnett (lukket 

samband). Dette er en utfordring da styret samtidig ønsker at DRBV innenfor vedtatte budsjett, 

skal kunne tilby gode tjenester innenfor kjernevirksomhetene; brann, redning, feiing og tilsyn. 

Selskapet vil i 2009 fortsette arbeidet med ROS-analysen, som vil danne grunnlaget for en felles 

brannordning for de 6 eierkommunene som står bak selskapet. Det vil videre være viktig å følge 

opp den pågående prosessen om mulig inntreden av Sigdal kommune i DRBV. Andre viktige 

oppgaver i 2009 vil være organisasjonsendring av beredskap – heltid, nye lokaliteter til 

feierseksjonen og utvikling av DRBV til å kunne håndtere endringer i risikobildet 

(flerbruksboliger, skogbrann). 

 

Drammen, 16. mars 2009 

 

Svein L. Alfheim (styreleder) 
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Innledning ved brannsjef Torgeir E. Andersen 

2008 går inn i historien som et av de verste årene i Drammensregionen når det gjelder antall 

branndøde. Totalt har 13 mennesker omkommet som følge av branner i våre seks eierkommuner. 

Brannen i Stasjonsgata, Gulskogen, hvor 7 polske gjestearbeider omkom er sannsynligvis den 

enkeltbrannen som har krevd flest liv i Drammen kommunes historie. Den eneste kjente 

tilsvarende hendelse skjedde den 11.08. 1920 hvor 8 personer omkom i en eksplosjon i Torvet 1 

på Bragernes Torg i Drammen sentrum. 

  

Trenden med økt antall branndøde gjelder også nasjonalt, totalt omkom 84 mennesker og vi må 

tilbake til 1979 for å finne et år med flere branndøde. Erstatninger som følge av branner i Norge 

er anslått til å ligge på rekordhøye 4,75 milliarder kroner. 

 

Brannen på Gulskogen viser at vi står overfor en ny form for brannrisiko. Boliger som leies ut til 

mange mennesker som har tilfeldig opphold i kortere eller lengre tidsperioder. Boligene utsettes 

ofte for bygningsmessige endringer for å tilpasse boligen til mange samtidige overnattinger. Ikke 

uvanlig blir dette gjort uten hensyn til brannsikkerhet og både egnede rømningsveger og 

brannvarslingssystemer/røykdetektorer mangler. Etter brannen på Gulskogen tok DRBV initiativ 

til å etablere en tverretatlig gruppe som går tilsyn i denne type hus/boliger. For å kartlegge denne 

type boliger ble det opprettet et telefonnummer hvor alle kan ringe inn ”bekymringsmeldinger”.  

 

2008 ble også preget av skogbrannen på Konnerud og barnehagebrannene. Skogbrannen på 

Konnerud ble stor, men på grunn av sterk vind og svært tørre forhold var potensialet til å bli 

meget større brann tilstede. God organisering, fagkunnskap og godt samvirke med bl.a. 

Sivilforsvaret, Røde Kors og andre frivillige motvirket at skogbrannen eskalerte. 

Barnehagebrannene ble påsatt og det var mange barn som ble rammet ved at barnehagen plutselig 

var borte. Dette medførte vanskelige situasjoner for familier og store utfordringer for kommunene 

som måtte skaffe nye barnehageplasser på kort tid. 

 

På tross av økt antall branndøde gikk antall bygningsbranner ned i 2008 (70 ) i forhold til 2006 

(74) og 2007 (72). Antall bygningsbranner er derfor fremdeles under landsgjennomsnittet som for 

DRBV ville bety 88 bygningsbranner. 

Situasjonen i 2008 viser hvor viktig det er med godt forebyggende arbeid og en beredskap som 

kan begrense og slukke brannene effektivt. 

 

DRBV var i 2008 underbemannet i tilsynsseksjonen, men seksjonen skal ha ros for å endre fokus 

når situasjonen tilsier dette. 

 

Etter 3 år med systematisk feiing i Øvre- og Nedre Eiker kommuner er antall pipebranner 

redusert. I 2006 var det i Øvre Eiker kommune 30 pipebranner, mens det i 2008 var 13. 

Tilsvarende tall for Nedre Eiker kommune er 13 (2006) og 8 (2008). Dette er en flott trend som 

viser at feiertjenesten er en viktig bidragsyter for å redusere sannsynligheten forbygningsbranner. 

I 2008 fikk DRBV en stor økonomisk utfordring gjennom et stort lønnsoppgjør og en større 

reguleringspremie fra pensjonskassa. Det ble iverksatt en rekke økonomiske tiltak, men 

underskuddet for 2008 ble på  1,1 million kroner. 

Til sist vil jeg si takk til alle medarbeidere i DRBV som står på for at vi skal kunne levere en god 

tjeneste til innbyggere og næringslivet i Drammensregionen! 
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Med vennlig hilsen 

 

Torgeir E. Andersen 

Brannsjef/daglig leder 

 

PS: Husk å sjekke røykvarsleren! 

 

 

  
 

 

Brannsjef og feierlærling 

Aktivitet i DRBVs styrende organer 

Representantskapet. 

Leder av representantskapet er Elisabeth Uggen fra Øvre Eiker. 
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Representantskapet gjennomførte 4 møter og behandlet 25 saker i 2008. Alle møter er avholdt i 

henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

 

Av viktige saker nevnes; årsrapport for 2007, DRBVs egenkapital dekning, prosess for mulig 

inntreden av Sigdal kommune som deltager i DRBV IKS, feie- og tilsynsgebyr i de seks 

kommunene, pensjonskassetilknytning, årsbudsjett 2009 og handlingsprogram 2009 – 2012.  

Styret 

Styret ledes av Svein L. Alfheim og nestleder er Gina R. Røvik. Det ble gjennomført 8 møter og 

behandlet 61 saker.  

 

Viktige saker behandlet i 2008 var; årsrapport for 2007, tertialrapporteringer, DRBVs egenkapital 

dekning, prosess for mulig inntreden av Sigdal kommune som deltager i DRBV IKS, feie- og 

tilsynsgebyr i de seks kommunene, årsbudsjett 2009 og handlingsprogram 2009 – 2012, 

etablering av et likestillingsutvalg i DRBV, vurdering av lokaliteter for feierseksjonen og DRBVs 

sykefravær.    

Klagenemda 

Klagenemda består av 6 medlemmer og ledes av Rigmor Bjørklund (ap) fra Lier 

kommune. Det har ikke vært behov å gjennomføre møter i 2008.  
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Administrasjonsavdelingen 

Administrasjonsavdelingens leder er Odd Ellingsen. Han hadde i tidsrommet 1.2.07 – 31.12.08 

permisjon fra stillingen i forbindelse med at han har vært engasjert av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap i Nødnett prosjektet.  

 

Fra 1.1.09 ble han beordret inn som vikar i stillingen som leder for forebyggende avdeling frem 

tom. 31.12.09. 

 

Karin Solberg har vikariert i stillingen som administrasjonsavdelingens leder siden midten av 

april 2007 og fortsetter i stillingen ut 2009. 

 

Administrasjonsavdelingens arbeidsoppgaver er å ivareta arbeidsgivers ansvar knyttet til tilsetting 

og arbeidsavtaler, forhandlinger, alle oppgaver knyttet til avlønning, fakturering, ansvar for arkiv 

og saksbehandlingssystem, ekspedisjonstjeneste samt renhold. Avdelingen har et ansvar for at 

saksbehandling skjer i henhold til Offentlighetsloven og Forvaltningslovens prinsipper. 

 

Administrasjonsavdelingen utfører sekretærfunksjonen for Arbeidsmiljøutvalget. 

 

I 2007 startet arbeidet med anskaffelse av personalstyringssystemet GAT-soft. Det er 

forventninger om at systemet vil sikre kvalitet på lønnsarbeidet, samt effektivisere lønnsarbeidet 

spesielt knyttet mot den store gruppen turnusansatte. Det har vært utfordringer knyttet til 

gjennomføringen av prosjektet. Vi er nå inne i en testfase i forhold til å sikre riktig overføring av 

data fra GAT-soft til lønnssystemet. Avdelingen har sammen med andre enheter i DRBV brukt 

mye ressurser på utvikling og opplæring på systemet. 
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DRBV hadde i 2008 seks medarbeidere som fikk tildelt hedersmerke for 25 års ansettelse i 

offentlig tjeneste: 

 Feiermester Bjørn Erik Berntsen 

 Brannformann Kjell Arne Henriksen 

 Underbrannmester Bjørn Kongstein 

 Overbrannmester John Markussen 

 Brannformann Bård Pettersen 

 Brannformann Trond Rasch 
 

 

 
 

Alvorlige jubilanter 2008 
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Beredskapsavdelingen 

Beredskapsavdelingen ledes av Trond Bekken og har ca. 150 medarbeidere. 

 

Beredskapsavdelingen består av 3 seksjoner. Utrykningsstyrken er delt i heltid –ledet av Rune 

Rue Johnsen og deltid – ledet av Kjetil Hagen. Service- og markedsseksjonen – ledet av Henrik 

Trømborg betjener begge seksjonene og driver også med undervisningstjenester. 

Seksjonene  

Heltidsstyrken består av 4 brigader stasjonert i Drammen og Mjøndalen og har 68 medarbeidere. 

De har ansvaret for beredskapen i sine distrikter. Hverdagene består av trening, øvelser, 

opplæring og vedlikehold i tillegg til brann- og redningstjeneste. 

 

Deltidsstyrken er fordelt på fire lokalstasjoner i Sande, Svelvik, Sylling og Øvre Eiker og har ca 

70 deltidsansatte. 

Aktiviteten for hel- og deltidsansatte – se egen statistikk 

 

Service- og marked, bestod i 2008 av 7 ansatte: 

1 hadde arbeidssted hos Sivilforsvaret 

3 hadde ansvar for undervisning,  

1 var stasjonsmester  

1 hadde hovedansvar for trygghetsalarmer i Lier  

1 fungerte som seksjonsleder. 

Organisatoriske endringer i 2008 

Rune Dahlberg, Jonas Brandt og Per Roar Helgesen avsluttet arbeidsforholdet i DRBV i løpet av 

2008.  

Terje Gundersen har permisjon fra DRBV for å gjøre tjeneste i SB-110, samt at en ansatt har 

sykepermisjon. 

 

Som følge av å øke bemanningen i utrykning ble det kjørt en rekrutterings prosess som avdekket 

stor interesse for jobb i beredskap. Ca 150 søkere meldte sin interesse. Fysiske tester og 

intervjuer ble lagt til grunn for utvelgelsen.  Arne Chr. Olsen, Kjetil Jensen, Frode Andersen, 

Anders Hillestad og Matias Winther ble fast ansatt som brannkonstabler.  

 

I løpet av 2008 ble det startet en prosess – endret organisering av utrykning. Som følge av det er 

blant annet vaktlagene satt sammen på nytt ved å vektlegge kompetanse, alder og kultur med 

virkning fra 01.01.09. Prosessen fortsetter i 2009. 

 



 11 

Hendelser i 2008 

 
DRBVs totale utrykningsmengde 2008 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unødvendige utrykninger 624 1109 1104 962 0

Skogbranner 1 22 6 3 0

Andre branner 307 335 317 290 0

Andre utrykninger og oppdrag 3382 2461 1778 1487 0

Omkomne og skadde i brann 2 1 0 13 0

Bygningsbranner 64 74 72 70 0
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I 

DRBVs område ble det i 2008 rykket ut til 2812 oppdrag. I forhold til 2007 er det en nedgang i 

antall utrykninger på 16,5%. Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag per døgn på ca. 7,7 

utrykninger. 2008 er andre året på rad som viser nedgang i aktiviteten, aktiviteten fordeler seg 

jevnt i DRBVs eierkommuner og typer oppdrag. 

 

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

på de ulike kommunene med mer vises det til vedlegg. 

 

Antall bygningsbranner holdt seg stabilt i 2008 i forhold til tidligere år. I 2008 hadde DRBV 70 

bygningsbranner, mens det i 2007 var 72 bygningsbranner i regionen. 

 

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

tilknyttet institusjons- og næringsbygg. 1 brann ble varslet gjennom privat alarmselskap. 
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Omkomne i brann i DRBVs region 

2008 går inn i DRBV historien som den mest tragiske. Aldri før har det omkommet flere personer 

i regionen enn hva det gjorde i 2008. I alt omkom det 13 personer i bygningsbranner dette året i 

motsetning til ingen omkomne i 2007. Av 13 omkomne i vår region var to eldre damer boende på 

institusjon.  

Nevnes kan brannen i Stasjonsgata 36 i Drammen, 9. nov kl. 05.06 hvor det omkom 7 polske 

leiearbeidere. Totalt oppholdt det seg 22 personer i boligen, hvorav 15 personer reddet seg ut i 

siste liten. To ble alvorlig skadet. Ved brannvesenets fremkomst hadde brannen et omfang som 

gjorde det umulig å redde flere enn de som selv hadde kommet seg i sikkerhet. Årsaken til 

brannen er foreløpig ikke kjent. Brannen fikk stor nasjonal oppmerksomhet i og med i at det 

omkom 7 menn i alderen 35 til 55 år. Ikke siden brannen ved hotell Caledonien i 1986 har det 

omkommet flere personer i en og samme brann. 

    

Stasjonsgata på Gulskogen, oversiktsbilde  Stasjonsgata, uthenting av omkomne 

 

Omkomne nasjonalt 

I Norge var det i 2008 en liten økning i antall bygningsbranner i forhold til året før. Sett over en 

tiårsperiode har det likevel vært en markert nedgang, størst for industri- og næringsbygg og noe 

mindre for boliger. Likevel har det vært en økning i antall omkomne.  

Selv med økningen i fjor, var det 700 færre bygningsbranner, hvorav 300 boligbranner, enn for 

10 år siden. I 1999 omkom 60 personer mens 84 omkom i branner i 2008 - det høyeste antallet 

siden 1979. De siste fem år er gjennomsnittet 69 omkomne pr år. Tilsvarende tall for siste halvdel 

av 1990-tallet er 62 omkomne. 
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Barnehagebrannene 

I september/oktober ble seks barnehager berørt av brann i løpet av tolv dager Det ble tidelig klart 

at det var en ildspåsetter som var årsaken til brannene. 150 barn med foreldre ble berørt, noe som 

skapte utrygghet blant innbyggerne. Brannvesenet, politiet og Drammen kommune la opp til en 

felles informasjonsstrategi for alle involverte. Erfaringene fra dette var bra.  

Etter kort tid kunne politiet pågripe og sikte flere personer i alderen 16 til 24 år for ugjerningen. 
 

   

Austadgata førskole    Fjell barnehage 
 

Skogbrannen på Konnerud 

Søndag 8. Juni kl. 12.15 kom det inn melding om skogbrann ved Hyllåsen på Konnerud. Det 

skulle vise seg å bli en av de største skogbrannene i DRBVs 

historie. Ca 250 dekar skog ble tatt av flammene. Med i 

slokkearbeidet bisto sivilforsvaret med store ressurser. I tillegg 

bisto Røde Kors og Kvinners Frivillige beredskap. 

Område som brant grenset tett opp til bebyggelsen, noe som 

skapte stort press fra beboere, presse og kommune. Kommunen 

som grunneier tok over ansvaret 

først torsdag 12. Juni. Sterk vind 

kombinert med tørke gjorde sitt til 

at slokkearbeidet tok tid. Slike hendelser legger beslag på mye 

ressurser. DRBVs kostnader for denne brannen ble ca. 0,4 mill. 

som i stor grad var lønn til mannskaper.     

  

I ettertid er det gjennomført evalueringer i samarbeid med blant 

annet Fylkesmann, kommune, Sivilforsvar og andre frivillige 

organisasjoner. 
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Trafikkulykker 

Utrykninger til trafikkulykker er oppdrag som er en del av hverdagen. DRBV rykket i 2008 ut til 

160 trafikkulykker mot 200 i 2007. DRBV rykket ut til 56 bilbranner i 2008, som er på samme 

nivå som 2007. 
 

 
 

Fra en trafikkulykke i Sande 10. januar 2008. 
 

Akutt forurensing 

Hendelser som utfordrer miljøet viser for 2008 en nedgang. I 2008 håndterte DRBV 30 

akuttforurensingsoppdrag mot 50 året før. 

Redningsdykkertjenesten 

I 2008 var det en økning av antall arbeidsoppdrag for vanndykkerne. Av den grunn økte 

omsetningen med kr. 65.000,-. Oppdragene har vært sokning etter savnede personer samt andre 

oppdrag for politiet og andre. I tillegg har det vært utført arbeidsdykking for private. 

Hjertestarter 

Alle brannstasjonene med unntak av Øvre Eiker lokalstasjon er utstyrt med hjertestartere. Siste 

lokalstasjon som ble utstyrt med hjertestarter var Sande, som fikk denne i gave av LHL. 

Innsatsen til DRBV med hjertestarterne har ved flere anledninger vært avgjørende for å redde liv.  

Bistand til andre brannvesen 

DRBV har i 2008 bistått med ressurser ved større hendelser i kommunene Oslo, Kongsberg, 

Modum og Hurum 

Bortsett fra skogbrannen på Konnerud var ingen av brannene mer omfattende enn at tilgjengelige 

ressurser i eget brannvesen var tilstrekkelig for å håndtere hendelsene.  
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Kompetansehevende tiltak 

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

Brannskolen 

Navn Kurstype Sted fra  til 

Robert Gudmundsen Bef I Asker/Bærum 14.01.08 22.02.08 

Kenneth Flønes Bef I Asker/Bærum 14.01.08 22.02.08 

Truls Amundsen Bef I Asker/Bærum 14.01.08 22.02.08 

Gjermund Nymoen Bef II Tjeldsund 03.11.08 12.12.08 

Morten Gundersen Bef II Tjeldsund 03.11.08 12.12.08 

Simon Kildal Grunnkurs Oslo 07.01.08 07.03.08 

Henrik Trømborg Grunnkurs Oslo 07.01.08 07.03.08 

Jan Magne Helgesen Kjemikalievern gr. Tjeldsund 09.06.08 13.06.08 

Greg Vannebo Kjemikalievern gr. Tjeldsund 09.06.08 13.06.08 

Geir Anders Drag Røykdykkerkurs Tjeldsund 24.11.08 05.12.08 

Augen Andreas Bergflødt Røykdykkerkurs Tjeldsund 24.11.08 05.12.08 

 

Redningsdykkerkurs 

Navn Kurstype Sted fra  Til 

Lon Erik Bryntesen Redningsdykkerkurs Drammen 15.10.08 14.12.08 

Matias Winther Redningsdykkerkurs Drammen  15.10.08 14.12.08 

Sindre N. Hansen Redningsdykkerkurs Drammen  15.10.08 14.12.08 

Anders Hillestad Redningsdykkerkurs Drammen  15.10.08 14.12.08 
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Beredskap, deltid. 

Det gjennomføres grunnkurs for deltids brannpersonell med 16 deltagere. 12 deltidskonstabler fra 

DRBV og 4 fra andre brannvesen (Sigdal, Røyken og SB-110) deltar. Kurset gjennomføres med 

9 kveldsamlinger og 5 lørdagssamlinger samt en praksis uke. Etter endt kurs gjennomføres 

skriftlig eksamen. Kurset startet høsten 08 og avsluttes i mai 2009.  

 

I tillegg har noen deltidsansatte fått stipend for førekortopplæring på tyngre kjøretøy.   
 

 
Brannstasjonen i Øvre Eiker 

Service og marked 

Med sine 7 ansatte er dette en liten seksjon i beredskapsavdelingen i DRBV, men seksjonen er 

involvert i de fleste hendelser og utfordringer beredskapsavdelingen står overfor.  

 

Seksjonen bestod av 7 medarbeidere hvor av 3 jobbet med undervisning. Se eget kapittel om 

disse. De andre er stasjonsmester John Markussen, som er involvert i det meste som foregår på 

brannstasjonen. Øivind Bakken har ansvar for trygghetsalarmtjenesten i Lier kommune, han har 

også engasjert seg mye i radiomateriell og personsøkere for innkalling av mannskaper. Tor Kjell 

Knutsen er ansatt i brannvesenet, men arbeider full tid for Sivilforsvaret. Lønnen hans dekkes av 

Drammen kommune. Seksjonen ledes av Henrik Trømborg.  

 

Oppgavene 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. Eksempler på 

inntjeningsoppgaver er trygghetsalarmer i Lier, flagging, materiellforvalter for 

sivilforsvaret, sakskartkjøring osv. Seksjonen har budsjettansvar med innkjøp av materiell, 

samt kontroll og kontering av store mengder fakturaer.  

 

Seksjonen har deltatt i planleggingsarbeidet sett i forhold til hvilke konsekvenser evt. utflytting 

av feierseksjon og 110-sentralen vil få for brannstasjonen i Drammen. 
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Biler og materiell har alltid høy prioritet, det er alltid krav til at materiell og utstyr skal fungere 

optimalt til en hver tid. Det har vært kjøpt inn 2 nye mannskapsbiler (Mercedes Sprinter) som ble 

levert i sommer og som nå tjenestegjør i Sande og Sylling. 

        

Noen av seksjonens prosjekter i 2008 har vært: 

 Innført nettilgang og e-post til alle heltidsansatte i DRBV. 

 Innføring av GAT-Soft personalstyringssystem, langsom prosess som ikke er sluttført. 

 Drift på Enovate elektroniske verktøy for øvelses og dokumentasjon. 

 Salg av traktor. Inngåelse av avtale om snørydding rundt Langesgate 11. 

 Utleie av brannbil til Sigdal kommune. 

 Avsluttet samarbeid om tankbil i Øvre Eiker kommune. 

 Revisjon og innføring av ny håndbok for redningsdykking i DRBV. 

 Utviklingen av øvelsesanlegget på Lindum har stått stille i 2008, men alle containerne ble 

malt av Morten Lislerud. 

 Materiellkomiteen har arbeidet med utskiftingsplan for biler, i september ble konkurranse om 

ny mannskapsbil lagt ut på DOFFIN. Dette ble trukket tilbake i oktober pga. den økonomiske 

situasjonen i DRBV. 

 ATV med henger og lastetilhenger innkjøpt. 

 Ny AKUB (utvarslingssystem) og ny antenne på Gomperud, Konnerud. Nytt nødnett kommer 

seinere enn forventet, så utskifting tvang seg fram. 
 

Undervisning 

Undervisning har hatt et hektisk år med stor omsetning og utviklingsarbeid. Vi har fortsatt 

kontrakt om brannvernopplæring for Sykehuset Buskerud HF, dette er et solid økonomisk bein 

for oss. Tom Nelson tiltrådte som undervisningsmedarbeider 01.02.08 i en nyopprettet 

midlertidig stilling. Dette fungerte ut året.  

 

Undervisningsleder Beate Lippert kom tilbake fra fødselspermisjon 02.06.08 og Janne Andersen 

som var vikar i perioden Beate var borte, gikk tilbake til tilsynsseksjonen 09.06.08. 

  

Undervisning har da fungert med 3 ansatte hele året, unntatt første måned. Undervisning har 

omsatt for 2 416 416,- med et overskudd på 671 898,-. Dette var 347 121,- mer enn forventet ut 

fra budsjett. 

 

Arbeidsmengden har blitt så stor at vi ikke har kapasitet til å holde unna for etterspørselen. På 

bakgrunn av dette har vi opplevd at vi er veldig sårbare ved sykdom o.l. Vi så derfor et behov for 

omorganisering. Det ble helt nødvendig å få flere instruktører tilknyttet undervisning. Vi ønsket å 

gjøre instruktørarbeidet mer attraktivt. Etter at vi fikk medhold fra ledelsen fikk alle ansatte i 

DRBV tilbud om å gå inn i instruktørstaben. Responsen var formidabel. Denne ordningen kom i 

gang høsten 2008 og det ble da jobbet med opplæring for at flest mulig kan holde kurs for 

DRBV. Innad i undervisning har vi også jobbet for å få mer flyt mellom faste ansatte slik at 

kundekontakt og administrative oppgaver fordeles mer jevnt. På bakgrunn av dette klarer vi å 

avholde flere kurs for kunder, spesielt på kveldstid.  
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Vi har ikke investert stort i 2008. Eneste som er blir kjøpt inn er et aggregat med lys for å kunne 

holde slokkeøvelser på kveldstid. 
 

Avholdte kurs 2008 

Antall 

kurs 

Varme arbeiderkurs, 8t 10 

Resertifisering varme arbeiderkurs, 3t 3 

Sykehuset Dronninggata SB-HF, 3t 154 

Sykehuset Eksterne SB-HF, 3t 41 

Slokkeøvelser, 1t 16 

Teori + slokkeøvelser, 2t 19 

Teori + slokkeøvelser, 3t 30 

Teori, 1-2t 11 

Industrivern 20 

Utleie Lindum 2 

Brannvernleder 2 dager, 16 t 4 

Oppfriskningskurs brannvernleder 0 

ADR 5 

Dørvaktkurs 1 

Interne kurs 0 

Borettslag/foreninger 6 

Evakueringsøvelser, 1t 13 

Sum antall kurs 335 

 

 
 
Foto: Julekalender 2008, Jens Erik Svendsen og Simon Kildal 
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Tilsynsseksjonen  

Antall tilsyn 

Seksjonen nådde ikke sin målsetting med tilnærmet 100 % tilsyn i -08. Dette har sammenheng 

med at seksjonen har vært underbemannet deler store av 2008 samt at nyansatte under opplæring 

verken kan eller skal tildeles objekt på linje med erfarne tilsynsutøvere. I tillegg har Irene R. 

Horgen vært opptatt med ROS analysen og således ikke bidratt vesentlig med tilsyn. 

 

Detaljer tilsyn 2008 

Sande  713

         Totalt antall Bygg hvor komm. er eier/bruker

Ant. Objekt   Ord. Tilsyn Tematilsyn Egenmelding Systemrev. Ikke i bruk Ikke gått tils. Ikke 2008 Antall Ant. tilsyn

A-objekter 29 15 10 0 0 0 4 0 14 14

B-objekter 7 5 1 0 0 0 1 0 1 1

C-objekter 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Drammen  602

         Totalt antall Bygg hvor komm. er eier/bruker

Ant. Objekt Ord. Tilsyn Tematilsyn Egenmelding Systemrev. Ikke i bruk Ikke gått tils. Ikke 2008 Antall Ant. tilsyn

A-objekter 256 183 22 0 0 9 49 0 62 62

B-objekter 81 67 7 0 0 1 9 0 3 2

C-objekter 10 1 0 0 0 0 0 9 0 0

Ø.Eiker  624

         Totalt antall Bygg hvor komm. er eier/bruker

Ant. Objekt   Ord. Tilsyn Tematilsyn Egenmelding Systemrev. Ikke i bruk Ikke gått tils. Ikke 2008 Antall Ant. tilsyn

A-objekter 61 53 0 0 0 2 5 0 23 22

B-objekter 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0

C-objekter 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

N.Eiker  625

         Totalt antall Bygg hvor komm. er eier/bruker

Ant. Objekt   Ord. Tilsyn Tematilsyn Egenmelding Systemrev. Ikke i bruk Ikke gått tils. Ikke 2008 Antall Ant. tilsyn

A-objekter 57 49 1 0 0 4 5 0 24 23

B-objekter 19 12 0 0 0 3 10 0 1 1

C-objekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lier  626

         Totalt antall Bygg hvor komm. er eier/bruker

Ant. Objekt   Ord. Tilsyn Tematilsyn Egenmelding Systemrev. Ikke i bruk Ikke gått tils. Ikke 2008 Antall Ant. tilsyn

A-objekter 85 79 2 0 0 0 7 0 26 26

B-objekter 48 41 7 3 0 2 2 0 1 1

C-objekter 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Svelvik  711

         Totalt antall Bygg hvor komm. er eier/bruker

Ant. Objekt   Ord. Tilsyn Tematilsyn Egenmelding Systemrev. Ikke i bruk Ikke gått tils. Ikke 2008 Antall Ant. tilsyn

A-objekter 25 23 0 0 0 0 2 0 16 16

B-objekter 9 5 3 0 0 1 0 0 1 1

C-objekter 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

             Totalt DRBV
Ant. Objekt   Ord. Tilsyn Tematilsyn Egenmelding Systemrev. Ikke i bruk Ikke gått tils. Ikke 2008 Antall Ant. tilsyn

A-objekter 513 402 35 0 0 15 72 0 165 163

B-objekter 173 139 18 3 0 7 22 0 7 6

C-objekter 16 1 0 0 0 0 0 15 1 0

       SUM 702 542 53 3 0 22 94 15 173 169
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Antall §13 objekter i eierkommunene 

A-obj: 513 

B-obj: 173 

C-obj: 16 

Antall saksbehandlinger 

Brannteknisk byggesaksbehandling: 56 

Brannfarlig/eksplosiv vare: 141 

Arrangementer / bruk av fyrverkeri m.m.: 171 

Seksjonen har bidratt med instruktører til 2 brannvernlederkurs i 2008. 

Bemanning/ansatte ved tilsyn 

Seksjonen ledes av Per Døviken. 

Bemanningen har vært en utfordring i 2008 og er årsaken til at tilsynsaktiviteten ikke har vært 

slik den skal være: 

 En kollega har vært sykmeldt hele 2008. Vår målsetting om at han skulle være tilbake i 

2008 viste seg ikke å være gjennomførbart. 

 Janne Andersen hadde permisjon deler av året fra tilsyn for å prøve seg ved undervisning. 

 Bjørn Henriksen sluttet i 2008 for å prøve nye utfordringer ved SB 110. 

 Anders Sandbakken sluttet i 2007 og stillingen sto ubesatt inn i 2008. 

 Niklas Lewenhaupt har permisjon for videreutdannelse. 

 

Stillingene har etter hvert blitt besatt og dette medfører mye fokus på opplæring, noe som naturlig 

nok går utover produksjonen ved seksjonen. 

 

 

 

Kenneth Ruud underviser 6. klassinger 
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Prosjekter 

Tilsyn gjennomfører flere prosjekter med oppnevnte ansvarlig for gjennomføring, men det er 

alltid minst 2 stk involvert i 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 6 kommuner og julekalenderprosjektet som retter seg mot 

barn i småskolen i alle kommunene. 

 

Prosjekter 2008 (tilsyn) 
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Døviken Per  X X          X  X 

Ruud Kenneth      X X         

Hallingstad Haakon X   X          X  

Romkes  Irene  X      X   X     

Hornslien Cecilie  X      X        

Andersen Janne     X       X    

Grydeland  Liv     X           

Kaas  Roar      X    X      

K. Petterson Robert          X  X  X  

Ødevarp Karl Espen                

Küstner Glenn       X  X     X  

X=koordinator/fremdriftsansvarlig              
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Bildeprosjekt 

Formålet har vært å utsmykke brannstasjonen i vårt distrikt med bilder - fortrinnvis med 

brannrelevante motiv og bilder av historisk interesse.  

 

 
 

Fra en nedbrenning i 2006 

Tett trehusbebyggelse/omsorgsboliger 

Dette er prosjekter som spesielt skal rette seg mot brannsikkerheten i denne type objekter som 

ikke er registrert som § 13 objekt. 

Her har hjemmelsgrunnlaget for å gjennomføre tilsyn ikke vært tilstede slik at tilsyn her ville 

være for resurskrevende. Derfor har fokuset vært å få på plass en lokal forskrift som gir oss 

adgang til å føre tilsyn i disse objektene. 

Denne lokale forskriften skal ifølge Drammen kommune, og etter påtrykk fra DRBV, være på 

plass i jan/feb -09. 

 

Julekalender 

Samarbeidsprosjekt med DRBV, Røyken brannvesen, Hurum brannvesen, Asker og Bærum 

brannvesen, Ringerike brannvesen, Nedre Romerike brannvesen og Oslo brannvesen. 

44 skoler er besøkt i DRBVs distrikt. Deltakelse fra både tilsyn og beredskap. 
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Prosjektet er gjennomført som tidligere og er svært vellykket. Vi får veldig gode 

tilbakemeldinger og mener dette har meget god effekt som brannforebyggende/opplysende arbeid 

blant barna. Samtlige 6.klasser i alle eierkommuner har fått besøk av oss. 

 

 

 
 

Foto: Julekalender 2008 

 

Barnehager  

Alle barnehager (både kommunale og private) har fått muligheten til å delta på prosjektet. 

Det starter med et besøk på brannstasjonen på høsten og avsluttes med arrangement, denne gang i 

Drammenshallen på våren. I mellomtiden jobber ungene med brannvern etter fastlagt opplegg. 

Husdyrrom 

Viste seg å ikke være veldig aktuelt for vår del. Vi besøkte alle aktuelle objekter og sikkerheten 

er godt ivaretatt via krav fra bransjens egne organisasjoner og forsikringsselskap. Vi fant at det 

ikke vår nødvendig å bruke ressurser på dette feltet nå. 

Brannvernuka/åpen dag 

I Drammensregionens brannvesen har publikum hatt mulighet til å delta på åpen dag på 

stasjonene i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. I år var datoen for åpen dag lørdag 20. 

september. 
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Når det gjelder besøkstall har ikke vi ikke konkrete og vise til, det er vanskelig å holde telling 

med hvor mange barn og voksne som besøker oss på slike dager, men i år bestilte vi 3500 capser 

til barna og 2500 aktivitetshefter.  

 

I Drammen fikk publikum også møte feiervesenet med sine spørsmål, men dessverre hadde ikke 

feierne mulighet til å være med på de to andre stasjonene, dette bør vi få til i 2009. 

I Nedre og Øvre Eiker ble det gjennomført en hurtigfrigjøringsøvelse for publikum.  

I de sistnevnte kommunene fikk også barna mulighet til å sitte på i brannbil, de kjørte med blålys 

og sirener. Ellers så ble det gjennomført en kunnskapsløype, barna fikk også lov å forsøke seg 

med brannslangen. Dette er et prosjekt som mange av våre innbyggere setter stor pris på, og vi 

håper vi skal fortsette å delta i dette prosjektet. Vi får gitt brannverninformasjon og markedsført 

brannvesenet på en positiv måte. 

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. 

 

Det er sendt ut forespørsel om praksis og erfaringer i andre kommuner og brannvesen: Oslo 

kommune og brannvesen, Tønsberg kommune, Vestfold Interkommunale brannvesen, 

Kristiansand kommune og brannvesen, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Brannvesenet 

Sør- Rogaland IKS, Trondheim kommune og Trøndelag brann og redningstjeneste, samt praksis i 

våre kommuner. 

Det har kommet svar fra 2 brannvesen og 4 andre kommuner, men ikke fra våre enda. 

Julegårder 

Vi har vært en runde på bondegårder som driver som såkalte ”julegårder” med aktiviteter for barn 

for å se på hvordan sikkerheten er ivaretatt. Vår tilnærming til dette har vært opplysning og 

informasjon. 

Aksjon boligbrann 

Borettslag ble i år prioritert i Drammen, Lier, Sande og Svelvik og det var på forhånd avtalt med 

vaktmestere i de forskjellige boligblokkene og de fleste av dem var med på alle besøkene. Det 

gjorde det lettere for oss å komme inn til beboere for å foreta en sjekk etter liste fra DSB. Det ble 

også delt ut kalender og batteri til røykvarsler. Noen batterier ble skiftet for beboere som var 

eldre og hadde problemer med å skifte selv. 

I Nedre og Øvre Eiker var det litt blanding av borettslag og privathus.  

I år må vi kunne si at aksjonen var en suksess med 688 besøk, noe som er meget bra.             
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Felles slokkevann 

Ikke aktivitet i 2008. 

Eldreprosjekt/hjemmetjenesten 

Nystartet prosjekt rettet mot kommunens ansatte i hjemmesykepleien for at disse skal opplæres i 

å vurdere sikkerheten i til hjemmeboende eldre. 

Prosjektet er initiert av Gjensidige og DSB og bygger på erfaringer fra Oslo brannvesen. 

Gjensidige stiller midler til disposisjon som det enkelte brannvesen/kommune kan søke om. 

Samordning HMS etater 

Samordning av tilsynsaktiviteten til HMS etatene. Brannvesenet har sekretæransvaret her. 

Nattkontroller 

Det har i 2008 vært gjennomført 5 nattkontroller blant utesteder i våre eierkommuner. 

Internt samarbeid 

Har er ambisjonene å øke samarbeidet over seksjons og avdelingsgrenser. Det er noen hindre å 

overvinne, men det går rett vei. 

Erfaringer etter brannen på Gulskogen 

Denne brannen medførte stor pågang av bekymringsmeldinger angående 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. 

Dette er forhold som brannvesenet ikke normalt befatter seg mye med, med unntak av 

feierseksjonen som har tilsyn i bolig med pipe/fyringsanlegg. 

 

Hjemmelsgrunnlaget for brannvesenet for øvrig er ikke tilstede i en slik grad at vi uten videre 

kan ”gå inn” i disse sakene.  

 

På denne bakgrunn tok tilsynsseksjonen initiativet til et samarbeid med Arbeidstilsynet, El-

tilsynet, Plan- og Byggesaksavdelingen i alle eierkommunene for å se på hvordan vi sammen 

kunne møte denne ”nye” utfordringen. 

Dette resulterte i at det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av alle etater og kommuner for å 

videreføre dette samarbeidet. Politiet vil også være med i den grad det er nødvendig. Vil også 

nevne at feierseksjonen har vært en god bidragsyter. Responsen fra samtlige har vært meget god. 

Vi har vært på flere kontroller/tilsyn sammen og vil fortsette dette samarbeidet utover i 2009. Vi 

innhenter erfaringer fra Oslo brannvesen, Plan- og Byggesak i Oslo og Arbeidstilsynet i Oslo. 

Prosjektet har fått navnet ”Brannsikkerhet i utleieboliger”. 

Tordenskjoldsgate 26 

Vi trives med lokalene. De er funksjonelle og vi har gode arbeidsforhold. 

Vi merker daglig at vi har en avstand til brannstasjonen som er uheldig. Det blir mye ”trafikk” 

mellom oss og stasjonen. Vi får ofte signaler om at vi er savnet på stasjonen. Vi setter 

selvfølgelig pris på at vi er ønsket tilbake. Derfor håper vi at vi så snart som praktisk mulig kan 

flytte tilbake til stasjonen. 
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Feierseksjonen  

Feierseksjonen har utarbeidet sin egen årsrapport for 2008, her er en kort versjon.  

 

Feierseksjonen skal utføre brannforebyggende arbeid i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, 

Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Seksjonen har pr. 31.12.08, 25 ansatte og 3 lærlinger og ble i 

2008 ledet av John Harris Nilsen. 

Tjenesteproduksjon og resultat 2008  

Oppgaver Enhet Mål  2008 Utført per 31.12.2008 

Feiing skorsteiner Antall løp 24000 22198 

Feiing røykkanaler Antall l.m.  400 452 

Behandling av avgiftsaker Antall 22000 25954 

Tilsyn med fyringsanlegg Antall 6500 6272 

Saksbehandling av varmeanlegg Antall 40 58 

 

Merk: Målet for antall tilsyn er ikke nådd. Grunnen til dette er at to faglærte feiere har valgt å gå 

over i annen stilling i DRBV. Seksjonen har hatt uventet stort sykefravær samtidig som at 

endring av gebyrmodellen fortsatt utløser mye ekstraarbeid for gjennomføring av feiingen. 

Annen tjenesteproduksjon  

Type arbeid Antall utført 

Behandlet saker for utfakturering og arkivering 25954 

Muntlige henvendelser 1785 

Skriftlige henvendelser vedr. fakturering mottatt 82 

Befaringer til eier  10 

Møter i kundemottaket med eiere av fyringsanlegg 17 

Skriftlige henvendelser vedr. fakturering besvart 82 

Mottatt skriftlig forespørsel om eventuelle feil eller mangler ved 

fyringsanlegg i forbindelse med eierskifte fra eiendomsmeglere 

443 

Sendt svarbrev til eiendomsmeglere 443 

Saker behandlet i klagenemnd 0 

Krediteringer/rettelser 724 

Purringer 3309 

Oversendt eierkommunene for inndrivelse/utpanting 135 

Økonomisk resultat for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Årsmål for feierseksjonen Resultat per 31.12.2008 Resultat i % av års målet 

14 378 513,- kr 12 951 563.- kr 90% 

 

Merk: Inntektssvikten skyltes en uventet reguleringspremie samt flere langtidssykemeldte og et 

stort opplæringsbehov. Feierseksjonen sliter fortsatt med en reell prisnedgang på ca10 % fra 2006 

til 2008 og endret gebyrmodell gjør at gjennomføring feiing og tilsyn blir mer arbeidskrevende. 



 28 

Oppgavene 

 Feie skorsteiner og andre røykkanaler. 

 Foreta tilsyn av fyringsanlegg. 

 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 inntektsgivende oppgaver som er naturlig for feierseksjonen. 

 

Utvikling 

 Seksjonsleder har deltatt i 

samtaler og utredninger 

med Sigdal kommune for 

en mulig inntreden av 

Sigdal kommune i DRBV.  

 Gjennomført ordning med 

utdeling av info brosjyre 

om tilsyn med 

fyringsanlegg til huseier 

før varsel om tilsyn.  

 Harmonisert seksjonens 

avtale dokumenter og 

registrerings dokumenter 

til ny ordning for 

gjennomføring av feiing 

og tilsyn med 

fyringsanlegg. 

 Endret 

saksbehandlingsrutiner, tatt i bruk E-SAK og arkiv fullt ut og implementert maler som er  

anbefalt av DSB. 

 Gjennomført mye kursing av seksjonen med særlig innretting mot tilsyn.  

 Gjennomført utskifting av 2 stk. feierbiler. 

 Gjennomført organisatoriske grep for å begrense seksjonens underskudd. 

 Utredet forslag til nye priser for feiertjenesten for 2009 med sikte på å få harmoni mellom 

kostnader og inntekter.  

 Inngått leieavtale om leie av Kobbervikdalen 65 for sikre feierseksjonen egnede 

samlokaliserte lokaler for drift av hele seksjonen.  


