DRAMMENSREGIONENS
BRANNVESEN IKS

ÅRSMELDING 2010

Årsmelding 2010
Forord
Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud,
samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og Øvre Eiker samt Sigdal, med til
sammen ca. 140 000 innbyggere.
Fra 01.01.2010 ble Sigdal kommune deltager i DRBV under samme forutsetninger som øvrige
eiere og med en eierandel på 3,6%.
Representantskapet består av én representant fra hver av eierkommunene. På møte den 15.april
ble Elly Therese Thoresen fra Nedre Eiker kommune valgt til representantskapets leder og Kari
K. Ask fra Sigdal kommune til representantskapets nestleder, begge for en periode på ett år.
Representantskapets leder og nestleder utgjør selskapets valgkomité.
Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 16 saker.
Selskapets styre har i 2010 hatt 7 medlemmer, 5 valgt av representantskapet og 2 av de ansatte.
Jan E. Fevang og Carl Michael Varfjell har representert de ansatte. Disse to velges av og blant de
ansatte. Styrets øvrige medlemmer er Anne Cecilie Guneriussen, Berit Smith (ble erstattet av
Tom Vidar Børresen i april), Trond Julin, Gina R. Røvik (nestleder) og Svein L. Alfheim (leder).
På representantskapsmøte den 15.april ble Tom Vidar Børresen valgt som styrerepresentant for 2
år og Svein L. Alfheim som styreleder for 2 år.
Styret har i løpet av året avholdt 8 møter og behandlet 57 saker. Styret har i 2010 startet arbeidet
med å revidere selskapets strategi. Arbeidet vil bli avsluttet i løpet av første halvår 2011.
DRBV har en egen klagenemnd som består av 7 medlemmer og ledes av Rigmor Bjørklund fra
Lier kommune. Det har ikke vært behov for å avholde møte i 2010.
Årets resultat viser et overskudd på 7,5 mill kroner. Av overskuddet utgjør 2,3 mill kroner
justeringsbeløp for balanseførte pensjonsforpliktelser. DRBV har i 2010 gjennomført stram
økonomistyring for å kunne oppnå et positivt resultat med de stramme budsjettforutsetningene
gitt i det godkjente budsjettet. Styret har også i 2010 hatt fokus på kostnadssiden og er tilfreds
med det oppnådde positive resultatet.
Det har pågått et utredningsarbeid i 2010 med å vurdere en inntreden i DRBV av Krødsherad
kommune. På sitt møte den 21.oktober vedtok representantskapet å legge de samme føringer til
grunn for forhandlinger med Krødsherad som ble benyttet i prosessen med Sigdal i 2009. Det er i
løpet av året gjennomført en prosess med Krødsherad kommune etter de gitte føringer med sikte
på inntreden i DRBV fra 01.01.2012.
Det er styrets vurdering at selskapet er godt organisert og har en profesjonell og dyktig daglig
ledelse.
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I 2011 vil utfordringen for selskapet være å sikre en tilpassing av driften som i praksis også vil omfatte
Krødsherad kommune. Det må fortsatt være fokus på stram økonomistyring ikke minst for å sikre
nødvendig egenkapital for å kunne foreta nødvendige investeringer av utstyr i 2011. I tillegg må det
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.

Drammen, 01.03.2011
Svein L. Alfheim
styreleder

Styret får demonstrert røykdykker innsats
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Innledning ved brannsjef Torgeir E. Andersen
Den 01.01.2010 kom Sigdal kommune inn som deltager i DRBV. I Sigdal kommune er det to
lokalstasjoner med deltidsmannskaper, henholdsvis Prestfoss og Eggedal. For DRBV har dette
vært et positivt møte med motiverte og dyktige mannskaper. Allerede første året ble beredskapen
satt på prøve gjennom bl.a. brann på Folkemuseet i Prestfoss. Brannen ble slukket ved at
deltidsmannskapene fra Sigdal holdt brannen under kontroll til røykdykkere fra hovedstasjonen
kom og fikk slukket siste rest av brannen. Forebyggende har gjennomført tilsyn i samtlige
særskilte objekter og halvparten av skorsteinene i kommunen er feid. Regnskapsresultatet fra
første året viser også at vi drifter noe mer kostnadseffektivt enn antatt. Dette knyttes til
stordriftsfordelen.
I 2009 ble det gjennomført store endringer i DRBV. En av endringene var ny organisering av
beredskapen i tettstedet Drammen. Ordningene er etter innføring blitt tilnærmet kontinuerlig
evaluert og vurdert, og enkelte justeringer er gjennomført. Totalt er erfaringene i 2010 fra ny
organisering positive.
I 2010 omkom to personer i brann i DRBVs område. En person i Nedre Eiker og en i Lier. En av
de omkomne var gjestearbeider og en var eldre hjemmeboende. Dette føyer seg inn i statistikken
over de mest sårbare gruppene for å omkomme i brann i DRBVs område.
Av spesielle hendelser i 2010 må nevnes opptøyene med påfølgende brann på Lier statlige
ventemottak. Dette er første gang i DRBVs historie at vi er involvert i en slik type innsats.
Hendelsen strakk seg over et par døgn og var komplisert. Etter brannvesenets vurdering kom
samarbeidsfordelene med samlokaliseringen av nødsentralene tydelig frem under denne
innsatsen. En takk til Asker og Bærum brannvesen som bistod i slukningsarbeidet. En annen
spesiell hendelse er også en ulmebrann i et skogholt i Sande kommune. Her startet brannen på
høsten 2009 og ble ikke slukket før etter gjentatte og meget målrettet innsats i juli måned 2010.
Årsaken var en 30 år gammel fyllplass for trevirke som det hadde tatt fyr i. Av større branner
nevnes brann i tett trehusbebyggelse på Strømsø den 30. april.
DRBV erfarer at ekstremvær er med på å påvirke type innsats og gjennomføring av praktisk
innsats ute. Ekstremvær i form av tørke m. vind, kraftig nedbør og lange kuldeperioder er
eksempler fra 2010. Ekstremværet påvirker også feierne som skal ut på tak for å feie i all slags
vær. Feierne har produksjonskrav og må ut å feie uansett vær.
For å være forberedt på større innsatser over lang tid arrangerte DRBV en skogbrannøvelse hvor
stab ble etablert. Scenario var skogbrann i Bragernesåsen. Øvelsen avdekket det ressursmessige
omfanget en skogbrann krever. I tillegg har DRBV deltatt på to stabsøvelse på vegne av IUA med
oljeforurensning som tema.
Det mest alvorlige hendelsen DRBV hadde på eget mannskap i 2010 var i juni når
mannskapsvogn D-6.1 kjørte ut av vegen på vei til en husbrann i Hakavika i Øvre Eiker
kommune. Heldigvis gikk det bra med mannskapene, men mannskapsvogna fikk omfattende
skader og måtte til reparasjon og var ute av drift frem til desember måned. I denne perioden ble
det leid mannskapsvogn fra Asker og Bærum Brannvesen.
I mai måned oppstod en dieselforurensing i Drammenselva i forbindelse med bygging av Øvre
Sund bru. Det ble fokus på å forhindre påslag og spredning av diesel i de nyrestaurete
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elvebreddene fra utslippspunktet og ut i fjorden. I tillegg ble det kjørt ut forhåndsdepoter av
lenser til Grunnane ved Svelvik og Gilhusbukta i Lier.
Feierseksjonen flyttet i 2009 til nye lokaler i Kobbervikdalen og driver funksjonelt og moderne.
Det konstateres med tilfredshet at seksjonen nådde sine økonomiske mål også i 2010 og kan
fortsatt følge planlagt nedbetalingsplan for akkumulert underskudd.
Tilsynsseksjonen i samarbeid med andre tilsynsetater og kommuner fortsatte i 2010 det viktige
arbeidet med å reise ut for å sjekke tips om brannfarlig innkvartering av gjestearbeidere i
Drammensregionen. Flere forhold er blitt avdekket og fulgt opp.
DRBV er nå med i en rekke organer som medfører at vi har anledning til å påvirke
samfunnssikkerheten. I 2010 deltok vi i møter hos Fylkesmannens beredskapsråd, kollektiv
redningsledelse (lrs), flere av eierkommunenes beredskapsråd, Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og beredskaps lederstøtteordning og Interkommunalt utvalg mot akutt
forurensing.
Den skattefinansierte del av DRBV endte med et regnskapsmessig overskudd på kr. 7,5 mill. Det
er viktig å bemerke at kr. 2,3 mill. er justeringsbeløpet for balanseførte pensjonsforpliktelser.
Justeringsbeløpet inntektsføres og øker derfor årets overskudd, men er ikke likvide midler og
endrer bare pensjonsforpliktelsene i balansen.
Overskuddet skyldes at det er 3 medarbeidere med permisjon uten lønn, større refusjon fra
Vestviken 110-sentral IKS, lavere reguleringspremie, mer renteinntekter og større refusjon av
sykelønn enn budsjettert.
Sykefraværet 2010 ser ut til å bli ca. 4,68%. Dette viser at nedgangen fra toppåret 2008 fortsetter.
Målsetningen for sykefraværet er 5,0 % og er derved innfridd!
I 2010 startet en større revidering av DRBVs internkontroll. Dette er en omfattende oppgave og
vil fortsette inn i 2011.
Styret startet arbeidet med å revidere DRBVs strategi. Ledelsen er med i revisjonsarbeidet
sammen med tillitsvalgte. Arbeidet fortsetter og er forventet avsluttet i 2011.
På bakgrunn av nok et spennende og positivt år for DRBV vil jeg benytte anledningen til å takke
representantskapet, styret, ledere, tillitsvalgte og ikke minst gode og dyktige medarbeidere for
den innsats som ble lagt ned i løpet av 2010. 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 er Elly Therese Thoresen fra Nedre Eiker kommune.
Representantskapet gjennomførte 2 møter og behandlet 16 saker i 2010. Alle møter er avholdt i
henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen.
Av viktige saker nevnes; årsrapport for 2009, DRBVs egenkapitaldekning, gjenvalg av
styreleder, balanseførte pensjonsforpliktelser, pensjonskassetilknytning, prosess for inntreden av
Krødsherad kommune som deltager i DRBV IKS, feie- og tilsynsgebyr i eierkommunene,
låneopptagelse, årsbudsjett 2011 og handlingsprogram 2011 – 2014.
Representantskapet vedtok i 2010 at leder og nestleder i representantskapet er på valg hvert år og
at leder og nestleder er representantskapets valgkomite. Dette skal inn i selskapsavtalen ved neste
revisjon.

Styret
Styret ledes av Svein L. Alfheim og
nestleder er Gina R. Røvik. Det ble
gjennomført 8 møter og behandlet 57
saker.
Viktige saker behandlet i 2010 var;
årsrapport for 2009,
tertialrapporteringer, DRBVs
egenkapitaldekning, balanseførte
pensjonsforpliktelser, prosess for
inntreden av Krødsherad kommune
som deltager i DRBV IKS, feie- og
tilsynsgebyr i eierkommunene,
investeringer, årsbudsjett 2011 og
handlingsprogram 2011 – 2014,
sykefravær i DRBV og revisjon av
gjeldende strategi.

Styret fikk muligheten til å prøve seg som
røykdykkere. Styremedlemmene Anne C. Guneriussen
og Tom Vidar Børresen lot ikke muligheten gå fra seg.

I forbindelse med strategiarbeidet har styret vært på øvingsanlegget på Lindum og fått presentert
utstyr og hvordan innsatsstyrken arbeider. Det var mulighet for de i styret som ønsket det å prøve
seg som røykdykker. Det ble også arrangert et to dagers styreseminar hvor Asker og Bærum
brannvesen og Vestfold Interkommunale brannvesen ble besøkt. Brannsjefene presenterte sine
brannvesen. I løpet av seminaret holdt mellomledere og nøkkelpersoner i DRBV foredrag om sitt
ansvarsområde. Alle tillitsvalgte og mellomledere har i 2010 blitt invitert til styret for å holde en
orientering. Advokat George Fullford har hatt en orientering i styret om ”Styremedlemmenes
rolle”. Sivilingeniør Christen Ræstad har hold et foredrag om erfaringene fra
korrupsjonsskandalen ved Nedre Romerike Vannverk AS.

Klagenemda
Klagenemda består av 7 medlemmer og ledes av Rigmor Bjørklund fra Lier
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kommune. Det har ikke vært behov å gjennomføre møter i 2010.

Administrasjonsavdelingen
Karin Solberg ledet administrasjonsavdelingen i 2010.
Administrasjonsavdelingens arbeidsoppgaver er å ivareta arbeidsgivers ansvar knyttet til
tilsetting, lønnsforhandlinger, alle oppgaver knyttet til avlønning, fakturering, ansvar for arkiv og
saksbehandlingssystem, ekspedisjonstjeneste samt renhold. Avdelingen har ansvar for at
saksbehandling skjer i henhold til Offentlighetsloven og Forvaltningslovens prinsipper.
Avdelingen har 6 ansatte, - 3 stillinger innen administrative oppgaver inkl. avdelingssjef og 3
stillinger innen renhold tilsvarende 1,9 stillinger.
Administrasjonsavdelingen utfører sekretærfunksjonen for Arbeidsmiljøutvalget.
DRBV har tatt i bruk lønns- og turnussystemet GAT-SOFT. Dette er et omfattende system som i
praksis genererer organisatoriske endringer i bedriften. Vi er nå godt i gang med driftsfasen og
alle heltidsansatte er knyttet til systemet. Systemet gir meget god oversikt for ledere i alle
avdelinger. Systemet gir spesielt god støtte for ledere i enheter hvor ansatte jobber turnus.
Systemet gir oversikt over alle som er på vakt, hvilken enhet de jobber ved samt hvilke
kjernekompetanse de har i forhold beredskapsmessige behov.
Det gjenstår å få alle deltidsansatte inn som brukere i systemet. Utprøving foregår ved en
deltidsstasjon. 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 laget noen tidsplan for integrering av deltidsstyrken.
Lønnsoppgjøret i 2010 ble gjennomført under jevnbyrdige forhandlinger.
Avdelingen startet i 2010 arbeidet med å få utarbeidet en ny renholdsplan for Langesgt. 11.
Administrasjonsavdelingen har HR ansvaret i DRBV.
DRBV har tradisjon for å hedre ansatte med 25
års tjenestetid med KS hedersmerke. I 2010 var
det 5 personer som fikk hedersmerket:
Underbrannmester
Avdelingssjef
Underbrannmester
Vaktsjef
Feier

Einar Dahl
Odd Ellingsen
Henning Hushovd
Gjermund Nymoen
Ståle Wetterstad

Henning Hushovd var ikke til stede.
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Nøkkeltall knyttet til avdelingens ansvarsområder
Renholdere benyttes til tradisjonelt renhold, enklere kantinetjenester og vindusvask med mer.
Totalt gulvareal er ca. 2000 m2.
Inngående post registrert i Sak og arkiv var i 2010: 4 525.
Utgående post registrert i Sak og arkiv var i 2010: 21 939.

(2009: 3 936).
(2009: 16 779).

Inngående fakturaer til DRBV var i
Utgående fakturaer var i

(2009:
(2009:

2010:
2010:

2 101.
782.

1 909).
751).

Feierseksjonens utfakturering kommer i tillegg.
Til slutt i årsrapporten følger en oversikt som viser ansatte i DRBV pr. 31.12.2010.
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Beredskapsavdelingen
Beredskapsavdelingen ledes av Trond Bekken og har ca. 160 medarbeidere.
Beredskapsavdelingen består av 3 seksjoner. Seksjonene er; heltid – ledet av Rune Rue Johnsen,
deltid – ledet av Kjetil Hagen 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 65 medarbeidere.
Av disse er 3 i permisjon pr. 31.12.2010. 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. 31.12.2010

Deltidsstyrken er fordelt på seks lokalstasjoner; Sande, Svelvik, Sylling, Hokksund, Prestfoss og
Eggedal og har totalt 91 deltidsansatte.
Aktiviteten for hel- og deltidsansatte – se egen statistikk
Service- og markedsseksjonen, bestod i 2010 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
I turnus-heltid har ingen sluttet eller gått av med pensjon i løpet av 2010.
Terje Gundersen og Ole Hovland har permisjon fra DRBV for å gjøre tjeneste i V-110. Tony
Ugstad har permisjon for å jobbe i Røyken brannvesen.
I 2010 ble det ikke rekruttert medarbeidere til beredskap - heltid.
Brannkonstabel Geir Anders Drag valgte å forlate livet 23. mai 2010.

Hendelser i 2010
DRBVs totale utrykningsmengde 2010

I DRBVs område ble det i 2010 rykket ut til 2468 oppdrag. I forhold til 2009 er det en nedgang i

antall utrykninger på 6,1 % (151 utrykninger). Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag per
11

døgn på 6,8 utrykninger. 2010 er fjerde året på rad som viser nedgang i aktiviteten. 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 økning i 2010 i forhold til tidligere år. I 2010 hadde DRBV 101
bygningsbranner, mens det i 2009 var 74 bygningsbranner i regionen. Noe av økningen tilskrives
at Sigdal kommune har kommet inn i DRBV, samt endrede rapproteringsrutiner til DSB.
Endringen medfører at flere branner rapporteres som brann i bygning.
11 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
I 2010 omkom det to personer som følge av
brann. Kommunene som ble berørt av
dødsbrannene var Nedre Eiker og Lier. De
omkomne var en mannlig gjestearbeider og
en eldre dame fra Sylling.

Bilde viser brannen på Vestsideveien 566 i Lier

Foto: NRK

Omkomne nasjonalt
I Norge omkom det i brann totalt 63 personer i 2010. Tallet er på samme nivå som 2009. Av de
omkomne i 2010 er 39 menn, 22 kvinner og to barn.
Nærmere halvparten av de omkomne er over 70 år. Dette er en kraftig økning fra tidligere år og
bekymrer alle som arbeider med brannvern.
I desember 2010 oppnevnte regjeringen et utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten til
særskilte risikogrupper, herunder hjemmeboende eldre.

Spesielle hendelser
Helikopter styrt i Horten
27. januar kl 14:34 går det ut melding om at det har styrtet et helikopter
med 4 personer om bord utenfor kaia i Horten. Fra Drammen kjører
dykkebil med 6 mannskaper. DRBV gjennomførte gjentatte søk i
fjorden.
Ulykken skulle vise seg å bli en langvarig og stor aksjon med store
ressurser involvert. Med i aksjonen var flere enn 13 redningsdykkere, 2
skipsdykkere, 4 arbeidsdykkere (enda flere på land), mange
overflatereddere, brannmannskaper fra Holmestrand, Horten, Tønsberg,
Nøtterøy, Drammen, Fredrikstad og Oslo. I tillegg var kystvakta og andre redningsinstanser med
i aksjonen. Dette krevde mye av de som hadde ansvar for å koordinere det hele.
Alle de fire omkomne ble funnet av dykkere fra Oslo
brann- og redningsetat ca. ved midnatt
DRBV hadde mannskaper på stedet til nærmere
midnatt.

Redningsdykkere fra DRBV på vei ut i fjorden
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Utforkjøring med D.6-1
Lørdag 26. juni ca. kl 20:30 ble det meldt om husbrann i
Hakavika i Øvre Eiker. Like før D.6-1 kom frem til brannstedet
kjørte mannskapsbilen ut av veien på det aller smaleste, der hvor
Eikern grenser tett opp til veien. I ettertid er alle takknemlig for at
ingen personer skadet seg.
Det ble store materielle skader som i sum beløper seg til ca. 1,6
mill. kroner. Mannskapsbil fra ABBV ble innleid hele perioden
hvor D.6-1 var til oppretting - 6 måneder.
Brann på Ulven statlige ventemottak, Ulvenveien 21 i Lier.
6. juli kl 01.21 kom det til 110 sentralen inn melding om brann i et søppelstativ på Ulven statlige
ventemottak. Det var starten på en hendelse som skulle vare i nesten to døgn. Ca. ett døgn etter
kuliminerte det hele med at beboere ved ventemottaket tente på tre boligbrakker.
I forkant var det fremsatt muntlige trusler om aksjoner
fra beboerne. I den forbindelse var både politi og
brannvesen på stedet og var forberedt på hva som
kunne skje.
Dette er første gangen DRBV har vært involvert i
hendelse av denne type.
Foto: DT

Samhandlingen mellom politi, brann og helse fungerte
bra. ABBV bistod i slukningsarbeidet.
Øvelse – Lieråstunellen
Lørdag 16. oktober ble det gjennomført en planlagt
større øvelse hvor alle redningsetatene på alle nivåer
og Jernbaneverket deltok. I og med at kommune- og
fylkesgrensen går inne i tunellen var blant annet
ABBV med fra Akershus. Det deltok over hundre
markører, noe som utfordret spesielt Jernbaneverket og
politiet.
Brannvesenet hadde ikke de helt store utfordringene og
klarte oppgavene bra. Det er gjennomført flere
evalueringer etter øvelsen, hvor det er avdekket at
Jernbaneverkets prosedyrer vedrørende jording av
kjøreledninger har et klart forbedringspotensial.
Tre brannstasjoner fra DRBV deltok i øvelsen
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Trafikkulykker
.
Utrykninger til trafikkulykker viser en
nedgang på 18 % i 2010. I hele DRBV ble
det rykket ut til 132 trafikkulykker som i
hovedsak er sikring av skadestedet Det ble
gjennomført en større tverrfaglig øvelse hvor
brann-, politi- og helse samarbeidet. Øvelsen
ble gjennomført etter initiativ fra
Luftambulansen i tett samarbeid med
DRBV.

Foto: Inger Boldvik. DT– Tverrfaglig øvelse

Bilbranner
DRBV rykket ut til 47 bilbranner i 2010, som er en nedgang på 46 % i forhold til 2009.

Akutt forurensing
Hendelser som utfordrer miljøet viser for 2010 en nedgang på 6 oppdrag. I 2010 håndterte DRBV
39 akutte forurensningsoppdrag.

Redningsdykkertjenesten
Aktiviteten i 2010 har ligget på samme nivå som tidligere år. For redningsdykkeroppdrag til
kommuner utenfor egen region faktureres Hovedredningssentralen for hvert enkelt oppdrag.
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 2010
Antall redningsdykkere i DRBV i 2010
Antall treningsdykk av redningsdykkere i 2010
Antall oppdrag i 2010
Antall dager søk etter savnede
Antall redninger i 2010
Antall døde som er tatt opp i 2010
Fakturerte redningsdykkerutrykninger til kommuner
utenfor DRBVs ansvarsområder
Totalt utfakturert vanndykking 2010

24
ca 200 (krav:12 treningsdykk per år)
11
2
0
3
Antall 8 – Sum kr. 129.300,Kr. 252.900,-

På slutten av året 2010 har det vært en gjennomgang av utstyret som redningsdykkerne benytter,
samt at alle dykkerne deltok i et temamøte som tok for seg redningsdykkertjenesten.
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Hjertestarter
Utrykninger med hjertestarter viser i 2010 en liten nedgang. Det ble rykket ut etter anmodning fra
AMK til 61 oppdrag.
Svelvik lokalstasjon er fortsatt den stasjonen som har flest av denne type oppdrag.
Stasjon 6 – Mjøndalen fikk ny hjertestarter på slutten av 2010. Denne er plassert på brannbilen, i
motsetning til tidligere, hvor den ble oppbevart inne på Nedre Eiker vaktsentral (legevakta).

Kompetansehevende tiltak
I tillegg til daglige øvelser har følgende mannskaper i heltid gjennomført følgende kurs:
Brannskolen 2010
Navn
Håkon Christensen
Matias Winther
Terje Kolbjørnsen
Børre Mathias
Døviken
Hans Ivar Ludvigsen
Pål I Berge

Ønsker kurs
Grunnkurs
Grunnkurs
Beredskapsutdanning trinn 1
Beredskapsutdanning trinn 2
Beredskapsutdanning trinn 2
Instruktørkurs

Tid
04.01.10 - 05.03.10
12.04.10 - 18.06.10
01.11.10 - 10.12.10
25.01.10 05.03.10
13.09.10 - 22.10.10
12.04.10 - 29.04.10

Sted
Tjeldsund
Tjeldsund
Tjeldsund
Tjeldsund
Tjeldsund
Tjeldsund

Redningsdykker kurs
Morten Eilertsen og Jonas Hellerud startet høsten 2010 redningsdykker utdanning i samarbeid
med Kongsberg brannvesen. Grunnet isforhold i Drammensfjorden ble den praktiske modulen
utsatt til 2011.
Lederutvikling
Vaktsjefer, seksjonsleder og avdelingssjef har i 2010 gjennomført lederutviklingsprogram i
samarbeid med NAV. Programmet er gjennomført over fire samlinger, hvor den siste og
avsluttende samlingen finner sted på nyåret 2011.

Beredskap, deltid
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 Ulvunn
Sande
Ole Martin Gulliksrud, Ole Johnny Haugen og Arild Reinhardsen
Sigdal
Bernhard Haugen, Morten Strøm og Kjell Ole Marken.
Svelvik
Lasse Jørgensen, Inge Wergeland, 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.
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Tilskudd til utvidet førerkort er gitt til følgende i 2010:
Anders Hæg, Tom Barosen, Knut Anders Laag og Vegard Nedberg. Alle deltidskonstabler ved
Hokksund lokalstasjon, stasjon 8.
I tillegg har 7 deltidskonstabler gjennomgått 160 kode kurs (utrykningsførerbevis) med følgende
fordeling:
Lier (Sylling) Arve Markussen.
Sande
Hendrik Panman.
Svelvik
Yngve Wessel og Lasse Jørgensen.
Øvre Eiker
Tom Barosen, Knut Anders Laag og Anders Hæg.
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.
Stian Berg, Glenn Espen Küstner, Tom Barosen og Kjell Erik Fjeldheim fra Hokksund lokalstasjon
har vært på 2 dagers skogbrannkurs ved enten Sønsterud eller Torpomoen.
Ved Eggedal lokalstasjon er mannskapsvogn MAN 1989 modell plassert. Den er nå rigget som
skogbrannbil og blir operert av mannskaper fra Sigdal.
Fire deltidsansatte gikk av med pensjon etter oppnådd aldersgrense – 60 år. Disse var:
Kjell Midtenget og Trond Tønder, Sande (stasjon 5).
Per Bjarne Pedersen og Ole Jørn Dokken, Hokksund (stasjon 8).
5 har sluttet etter eget ønske. Disse var:
Lars Brandsrud og Halvor Jellum, Sigdal (stasjon T1/T2).
Per Viggo Glad og Viggo Haare, Svelvik (stasjon 4).
Paul Broz, Hokksund (stasjon 8).
Dette ble markert under brannsjefens time til jul.
Det er i 2010 ansatt 5 deltidskonstabler ved Svelvik lokalstasjon:
Raymond Storli, Eivind Viktor Hellum, Jørgen Hellum, Robert Kjærstad Pettersen og Arild
Vaagsland.

Service- og markedsseksjonen
Seksjonen er involvert i de fleste oppgaver og utfordringer beredskapsavdelingen står overfor.
Seksjonen ledes av Henrik Trømborg.
Seksjonen består av 6 medarbeidere hvor av 2 jobber med undervisning. Se eget kapittel om
undervisning.
Seksjonens oppgaver er mangfoldige; blant annet 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.
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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, materialforvalter 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 til en
hver tid.
Noen av seksjonens arbeidsfelt i 2010 har vært:
Deltatt i arbeidet med innlemming av Sigdal brannvesen i DRBV.
Det ble innkjøpt en brukt tankbil i 2010, denne står i Drammen (D.1-4).
Tankbil i Hokksund er avhendet til Øvre Eiker kommune og tidligere Drammensbil står nå i
Øvre Eiker (D.8-4).
Utlysing av konkurranse, valg og bestilling av nye transportenheter til Svelvik (D.4-6) og
Hokksund (D.8-6), leveres 2011.
Ny mannskapsbil (D.1-1) til Drammen ble også bestilt i 2010, leveres i 2011.
I 2010 hadde stasjon 6 (Mjøndalen) en ulykke med D.6-1. Bilen var borte i 6 måneder for
reparasjon.
Innkjøp av redningskjeledresser for nesten alle i beredskapsavdelingen.
Det har i løpet av året vært jobbet mye med sviktende kvalitet på samband i Drammen. Flere
store endringer gjennomført, sambandet fungerer nå tilfredsstillende.
Øvelsesanlegget på Lindum. Det er innkjøpt noen nye containere for utskifting av gamle og
det er bygget ferdig en container for branndemonstrasjoner.
Tyverialarmer og trygghetsalarmtjeneste i Nedre Eiker kommune er avviklet i løpet av 2010.
Det er avsluttet et lager i Vestfossen. Mye antikvarisk brannutstyr ble levert Oslo
Brannmuseum.
Seksjonen har hatt tett oppfølging av Drammen Eiendom og leverandøren av de nye
kjøreportene i Langesgate.
Deltatt i gjennomføring av røde øvelser; farlig gods og hurtigfrigjøring.
Bidratt til å sette opp nye skap, Svelvik brannstasjon.
Utstyr og tøy til alle nyansatte deltid.
Ombygging av D.5-1 i Sande.
Prosjektledelse på nye kontorer til beredskapsavdelingen 2. etasje, Drammen brannstasjon.
Kjøpt inn nye komfyrer kjøkken 2. etasje, Drammen brannstasjon.
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Undervisning
Det har vært 2 fast ansatte gjennom hele
2010. Undervisning har hatt jevn
aktivitet av kurs og opplæring. Dette har
fungert bra selv om det til tider har vært
stor arbeidsmengde på enkelte. Vi har
gjennom hele 2010 også hatt oppgaver
utenfor undervisning. Undervisning ble
teknisk arrangør for deltidsreformen som
ble satt i gang på høstparten, og Beate
Lippert har også vært deltaker på kurset.
Runar Brekke har vært brukt til
oppgaver innenfor nøkkelsafer og
opplæring av hjertestarter til
lokalstasjonene.
Vi har siden 2006 hatt kontrakt med
Vestre Viken HF, Drammen sykehus.
Det er gjennomført mange kurs med
fornøyde deltakere i hele perioden. Siste
kurs som ble gjennomført, ble markert i
internavisen til Vestre Viken.
Kontrakten med Vestre Viken gikk ut
31.12.2010.

Instruktørpoolen som ble opprettet 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.
Av et totalbudsjett på kr. 1,9 mill. omsatte vi for kr. 1,955 mill. Overskuddet ble kr. 0,469
mill som er kr. 0,2 mill. mer enn forventet. Overskuddet skyldes at undervisning har vært
nøkterne på innkjøp samt har fått en betydelig refusjon av sykepenger. Prosentvis overskudd
for 2010 ble på 24,0 %. Regnskapet ble omgjort i 2009 slik at undervisning nå har fått fram
alle faste kostnader på husleie, forsikringer etc. gjennom hele året.
Eneste investering i 2010 har vært en pc til kontor.
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Avholdte kurs 2010
Varme arbeiderkurs, 8t
Resertifisering, varme arbeiderkurs, 3t
Sykehuset Dronninggt SB-HF, 2t
Sykehuset Eksterne SB-HF, 2t
Sykehuset oppsøkende virksomhet, 1 t
Sykehuset, dagskurs brannvernansvarlig
Slokkeøvelser, 1t
Teori + slokkeøvelser, 2t
Teori + slokkeøvelser, 3t
Teori, 1-2t
Industrivernøvelse
Industrivernkurs
Førstehjelp
Kombinert førstehjelp og brann
Utleie Lindum til eksterne (utemoråde)
Brannvernleder 2 dager, 16 t
Oppfriskningskurs brannvernleder
Dørvaktkurs – brannteori/praktisk øvelse
Interne kurs
Informasjon
Evakueringsøvelser, 1t
Sum antall kurs

Antall
kurs
6
3
97
41
22
3
40
26
17
16
9
1
7
7
5
3
1
2
13
7
7
332
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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 42 ansatte i avdelingen hvorav kvinneandelen er
på 21,4 %.
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 og det ble gjennomført tilsyn i alle særskilte objekter.
Feierseksjonen har også i år klart å betale tilbake planlagt andel av gjeld og samtidig oppnådd
balanse i regnskapet.

Tilsynsseksjonen
Nøkkeltall
Antall § 13 objekter i eierkommunene:
A-obj:
B-obj:
C-obj:

544
165
16

Antall tilsyn:
Seksjonen gjennomførte tilsyn ved 95 % av det totale antall registrerte §13 objekter i våre
kommuner. Tilsynsvirksomheten ble i 2010 utvidet til også å omfatte Sigdal kommune. Til tross
for noe fravær pga. kurs, samt prioritering av diverse prosjekt ut fra risiko så må dette sies å være
et godt resultat. Det vil også hvert år alltid være enkelte objekter hvor det av forskjellige årsaker
ikke lar seg gjennomføre tilsyn. Det er utarbeidet en detaljert oversikt over antall objekter for
hver eierkommune.
Antall saksbehandlinger:
Bistand til kommuner.
Dette er for eksempel byggesak, uttalelse i plansaker, uttalelser vedr. samfunnssikkerhet: 54 stk.
Forebyggende saksbehandling.
For eksempel handel og oppbevaring pyroteknisk vare, farlig gods, arrangementer, bruksendring,
bruk av fyrverkeri m.m.: 316 stk.
Eksterne kurs:
Tilsyn har holdt følgende kurs:
Brannvernlederkurs
Brannvernansvarlig kurs (v/sykehuset)

3 stk.
2 stk.
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Kurs og seminarer for medarbeidere
Kurs brannskolen:
Jonas Hellerud
Morten Eilertsen

Redningsdykker
Redningsdykker

7 uker
7 uker

Cecilie A. Hornstuen
Janne Grindvollen

Forebyggende forum,
Forebyggende forum

2 dg.
2 dg.

Cecilie A. Hornstuen
Irene R. Horgen
Per Døviken

Brannvernkonferansen
Brannvernkonferansen
Brannvernkonferansen

2 dg.
2 dg.
2 dg.

Seminarer

Bemanning/ansatte ved tilsyn
I henhold til dimensjoneringsforskriften skal det gjennomføres minst et årsverk per 10 000
innbyggere. Vi har i dag 12,4 ansatte + avdelingssjef forebyggende og i tillegg dekker
beredskapsavdelingen ca et årsverk. En person (Rikard Nordquist) har vært på tiltak (NAV) i ca
halve året og bidrar på en god måte med å avlaste andre enkelte oppgaver.
Planleggingsdag for 2011
Årets planleggingsdag ble holdt i flotte lokaler på Fossesholm Herregård i Øvre Eiker. God mat
samt en meget interessant omvisning med en over gjennomsnittet engasjert guide.

Prosjekter
Tilsyn gjennomfører flere prosjekter med oppnevnte ansvarlig for gjennomføring, og 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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Døviken

Per

Ruud

Kenneth

R. Horgen

Irene

X

Hornslien

Cecilie

X

Grindvollen

Janne

Grydeland

Liv

Kaas

Roar

K. Petterson

Robert

X

Ødevarp

Karl Espen

X

Küstner

Glenn

Eilertsen

Morten

X

Borettslag

Nattkontroll

Samordning HMS-etater

Eldreprosjekt/komm. Hj.tj.

Utleiehytter

X

X
X

X

Aksjon boligbrann

Arrangement, messer osv.

Båtopplag

Brannsikkerhet utleieboliger

Husdyrrom

Barnehager

Julekalender

Tilsynsutvikling

Navn

Tett trehusbebyggelse

Hjemmeside info. tilsyn

Prosjekter 2010 (tilsyn)

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

Hellerud
Jonas
X=koordinator/fremdriftsansvarlig

X

Julekalender:
Samarbeidsprosjekt med Røyken brannvesen, Hurum brannvesen, Asker og Bærum brannvesen,
Ringerike brannvesen og Nedre Romerike brannvesen.
Fakta:
Opplag:
DRBV:
Antall skoler besøkt:
Antall elever undervist:

60 000 kalendere
16 000 kalendere (1 000 stk ekstra pga Sigdal)
46 av 47 i vårt distrikt
ca 1 800 6.klassinger

Det er delt ut 14 800 kalendere til elever + lærere. Resten er delt ut til ansatte, alle
rådhus/kommunehus og noen frivillighetssentraler.
Tidsforbruk:
Prosjektgruppen:
Undervisning:
Kostnader:
Totalt:
DRBV:

185 timer
150 timer

kr 151 400,kr 51 721,24

Kostnaden økte i 2010 på grunn av at en hovedsponsor trakk seg i juli. I tillegg er ikke Oslo
kommune med på prosjektet lenger.
Julekalenderen anno 2010 har fått positiv omtale. Nytt av året er at det er laget egen hjemmeside
som ligger på www.abbv.no/julekalender. I årets kalender har det vært med prikk til prikk, rebus,
quiz, spørsmål, tegnekonkurranse, kryssord og stigespill. Den tradisjonelle tegnekonkurransen er
gjennomført. Premien er besøk på lokal brannstasjon.
Barnehager
Det har vært gjennomført 4 møter med representanter fra de respektive kommuner. Ny av året er
Sigdal kommune. Svelvik kommune har trukket seg fra prosjektet. Ved ”kick-off” deltok ca.
1350 barn fra ca. 160 barnehager. Disse ble fordelt på fem dager ved Drammen brannstasjon, en
dag ved Nedre Eiker brannstasjon, en dag ved Hokksund brannstasjon og en dag ved Prestfoss
brannstasjon. Årets kick-off ble stort sett gjennomført av tilsynsseksjonen i sin helhet.
Tidsforbruket på prosjektet (planlegging, møter, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid) er ca
190 timer.
Husdyrrom
Det er i 2010 gjennomført 17 besøk/befaringer på gårder med storfebesetninger over 30 dyr i
Sigdal kommune. Her har DRBV informert om enkle og viktige brannforebyggende tiltak samt
gitt diverse råd og tips. Dette har blitt meget godt mottatt av gårdbrukerne. Det ble avdekket en
del forhold som kan rettes med enkle tiltak.
Brannvernuka/åpen dag
Åpen dag 2010 hadde fire brannstasjoner åpne fra kl. 10.00-14.00.
Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Prestfoss.
Deltager på åpen dag 2010 var Eltilsyn, Feierseksjon, Røde Kors og If-Forsikring.
Antall publikum og svarskjema i 2010:
Drammen:
1600 personer og 400 svarskjema (konkurranse) mottatt.
Nedre Eiker:
700 personer og 200 svarskjema mottatt.
Øvre Eiker:
600 personer og 200 svarskjema mottatt.
Prestfoss:
80 personer og 38 svarskjema mottatt.
Totalt kom ca 3000 personer på Åpen dag og det ble mottatt ca 900 svarskjemaer.
Båtopplag
Bakgrunnen for dette prosjektet er lagring av båter som medfører forhøyet brannbelastning i bygg
som ikke er beregnet på denne type lagring. Det har vært en del branner i slike lager i Norge og
DSB har gitt signaler om at lokale brannvesen bør se på dette. Vi har ikke hatt kapasitet til dette
prosjektet i 2010, men vil følges opp i 2011.

Arrangement, messer osv.
DRBV avlegger besøk på steder hvor det er forskjellige typer arrangement (messer, loppemarked
osv.) og hvor bygningen 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 forkant av slike arrangement. Det er i år avlagt 6 slike tilsynsbesøk.
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Utleiehytter:
Prosjektet har bestått i å innhente og
oppgradere informasjon om utleiehytter i
våre eierkommuner. Dette for å få en
oversikt over hvilke objekter som ligger inne
som særskilt brannobjekt og hvilke hytter det
kan være aktuelt å legge inn.
Da Sigdal har blitt en del av DRBV har vi
også funnet objekter her som på nåværende
tidspunkt ikke er registrert, men kan være av
fremtidig interesse.
I det store og hele ser det ut som vi har god
dekning på de aktuelle objektene.
Cecilie og Glenn i dyp konsentrasjon

Aksjon boligbrann:
I 2010 var boenheter i tett trehusbebyggelse prioritert.
Det ble foretatt en sjekk etter sjekkliste utarbeidet av DSB og det ble delt ut kalender og
røykvarslerbatterier til beboere. Noen batterier ble skiftet for beboere som var eldre og hadde
problemer med å skifte selv. Det ble delt ut kalender og batterier til de som ikke slapp oss inn.
Det var meningen at el-tilsynet skulle gjennomføre aksjon boligbrann i Sigdal, men det ble ikke
gjennomført.
Lite folk hjemme resulterte i at kun 130 boenheter fikk gjennomgang av brannsikkerheten.
Eldreprosjekt/hjemmetjenesten
Kommunene har ikke prioritert dette og uten deres samarbeid har prosjektet ikke latt seg
gjennomføre.
Samordning HMS etater
Samordning av tilsynsaktiviteten til HMS etatene. Brannvesenet har sekretæransvaret.
Nattkontroller:
Tilsynsseksjonen har i 2010 gjennomført 4 nattkontroller. Dette var nattkontroller som ble
gjennomført i samarbeid med arbeidstilsynet, mattilsynet, skattevesenet, tollvesenet og politiet.
Brannvesenet fikk forespørsel fra arbeidstilsynet om vi ønsket å delta på et slikt samordnet
prosjekt. Fokus på nattkontroller 2010 var serveringssteder i Drammen. På grunn av at det var
flere etater som gikk sammen på nattkontrollene ble det også gått nattkontroll i noen butikker
som de andre etatene hadde ønske om å besøke. Dette er ikke et område vi har fokus på, men vi
bemerket en del feil og mangler på disse stedene allikevel. Når det gjelder nattkontroller på
serveringssteder i Drammen er 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.
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Vår erfaring er at nattkontroller ikke egner seg for samtidig tilsyn med så mange etater. Hver etat
krever så mye tid at for vår del blir dette lite effektivt.
Tilsyn borettslag
Det ble i 2010 gått 15 tilsyn i borettslag. Disse er ikke registrert som særskilte objekter, men
saksoppfølging blir gjennomført som ved et vanlig tilsyn. Gjennomføringen av tilsynet er i
utgangspunktet basert på frivillighet fra eiernes/borettslagets side, noe som ikke har vært noe
problem.
Brannsikkerhet utleieboliger
Bakgrunnen for prosjektet er brannen i Stasjonsgata på Gulskogen november 2008. 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.
Vi har registrert ca. 50 meldinger om bekymringsfulle/antatt ulovelige boforhold. Ikke alle er så
ille som meldingen kan tyde på, men det er totalt gjennomført ca. 30 tilsyn, som igjen har ført til
ca. 20 pålegg.
Ingen tilsyn i 2010 førte til umiddelbar bruksnektelse.
Alle samarbeidende etater prioriterer dette prosjektet og det er enighet om at dette er riktig bruk
av tid og resurser og må fortsette inn i 2011.
Profilering av DRBV / hjemmeside
I 2010 ble det valg å investere i en ny webløsning for vår hjemmeside. Janne Grindvollen er
prosjektansvarlig og webredaktør og har laget den nye hjemmesiden.
Tidsforbruk for 2010 ligger på ca. 90 timer.
Tett trehusbebyggelse.
På oppfordring fra DSB er ”lokal forskrift om tilsyn i bygninger og områder med særlig stor fare
for brannsmitte” revidert og oversendt til Drammen kommune.
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Feierseksjonen
Seksjonen har pr. 31.12.10, 29 ansatte og 2 lærlinger. Seksjonen ble i 2010 ledet av John Harris
Nilsen. 10 arbeidstagere i feierseksjonen er under opplæring og i 2010 har Kjetil U. Hansen og
Daniel Granlien har 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 2010 hatt særlig fokus på å øke antallet tilsyn med fyringanlegg.
Endret saksbehandlingsrutiner, tatt i bruk E-SAK og arkiv fullt ut og implementert maler som
er anbefalt av DSB.
Har implementert Sigdal i datasystemene.
Gjennoført feiing av ca. 50% av skorsteinene i Sigdal.
Gjennomført opplæring av medarbeidere med særlig innretting mot tilsyn.
Gjennomført organisatoriske grep for å balansere kostnader og inntekter.
Tjenesteproduksjon og resultat 2010
Oppgaver
Enhet
Feiing skorsteiner
Antall løp
Feiing røykkanaler
Antall l. m.
Behandling av avgiftsaker
Antall
Tilsyn med fyringsanlegg
Antall
Saksbehandling av varmeanlegg Antall

Mål 2010
Utført per 31.12.2010
24 000
28 800
300
593
30 000
29 262
9 000
8 798
50
46

Øvrig tjenesteproduksjon
Type arbeid
Behandlet saker for utfakturering og arkivering
Muntlige henvendelser
Besvart skriftlige henvendelser vedr. fakturering.
Befaringer til eier
Møter med eiere av fyringsanlegg
Besvart skriftlig forespørsel om eventuelle feil eller mangler ved
fyringsanlegg i forbindelse med eierskifte fra eiendomsmeglere
Saker behandlet i klagenemnd
Krediteringer/rettelser

Antall utført
29 262
1 498
65
11
9
358
0
720
28

Purringer
Oversendt eierkommunene for inndrivelse/utpanting

2 926
52

Økonomisk resultat for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Årsmål for feierseksjonen
Kr 19 664 817,-

Resultat per 31.12.2010
Kr 18 438 084,-

Resultat i % av årsmålet
94 %

Årsmålet ble ikke nådd men avviket er ikke større en at en stram økonomistyring resulterte i at
seksjonen gikk med overskudd og betalte tilbake den avtalte andel av akkumulert gjeld.

Bilde viser en munter forsamling som flyttet inn i Kobbervikdalen 65 i Mai 09
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Ansatteliste pr. 31.12.2010.
Avdeling:

Navn:

Kjønn: Tittel:

Brannsjef og Utviklings- og kompetanseenheten:
6110
Andersen Torgeir E
M
6111
Johansen Birger K
M
6111
Nedberg Anne-Marie
K
Sum 3

Brannsjef m/utrykning
Feiermester
Spesialkonsulent

Tilsynsseksjonen:
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
Sum 14

Avdelingssjef m/utrykningspli.
Overbrannmester
Overingeniør
Overbrannmester
Overbrannmester
Overbrannmester
Overbrannmester
Overbrannmester
Overbrannmester m/utrykningspl
Overbrannmester
Overbrannmester
Brannkonstabel
Branningeniør
Brannkonstabel

Feierseksjonen:
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220

Ellingsen Odd
Iversen Tom Vidar
Horgen Irene Romkes
Grindvollen Janne
Kjærstad-Petterson Robert
Ødevarp Karl Espen
Grydeland Liv Marie
Kaas Roar
Døviken Per Harald
Kustner Glenn Espen
Ruud Kenneth
Eilertsen Morten Steinvåg
Hornstuen Cecilie Aali
Hellerud Jonas

M
M
K
K
M
M
K
M
M
M
M
M
K
M

Berntsen Bjørn Erik
M
Nilsen Terje
M
Paulsen Terje
M
Holthgaard Knut Arild
M
Sørensen Roger
M
Veisten Thom Arild
M
Presberg Ronny Thorodd
M
Pettersen Trond-Erik
M
Naustdalslid Randi
K
Aass Jon Erling
M
Nilsen John Harris
M
Kirkeåsen Turid
K
Fjukstad Aina Christine Grønli K
Raaen Frode
M
Bråthen Jarle
M
Wetterstad Ståle
M
Johansen Stian Brenden
M
Ileby Tor-Ivar
M
Hansen Kjetil Uggen
M
Østlid Kim-Andre Ellefsen
M
Bergan Vidar
M
Wang Thomas
M
Granlien Daniel
M
Gravdahl Pål
M
Hval Henriette
K
Iaccarino Daniele
M
Sørby Carina
K
Andersen Roger
M

Feiermester
Feiersvenn
Feiermester
Feierformann
Feiersvenn
Feiersvenn
Feierformann
Feiersvenn
Saksbehandler
Feiersvenn
Feiermester
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiermester
Feiermester
Feier
Feiersvenn
Feiersvenn
Feiersvenn
Feier
Feiersvenn
Feier
Feiersvenn
Feier
Feier
Feier
Feiersvenn
Feier
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6220
6220
6220
Sum 31
Drammen - heltid:
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6311
6313
6313
Sum 51

Hahn Matthias
Lundberg, Anders
Jensen, Christian H

M
M
M

Feier
Lærling
Lærling

Olsen Terje
Bekken Trond
Berge Pål Ingolv
Berthelsen Roger
Bodin Jan
Christensen, Håkon Kalbac
Dahl Einar
Dyve Vidar
Frydenberg Ove
Gundersen Morten
Hansen Morten
Hilsen Bjørn
Hoel Kåre
Hushovd Henning
Karlsen Lars Einar
Karoliussen Tor
Ludvigsen Hans Ivar
Markussen John
Nymoen Gjermund
Olsen Thor Egil
Paulsen Hans Martin
Pettersen Bård
Rasch Trond
Solberg Jo Anders
Svendsen Jens Erik
Tufte Per Egil
Vannebo Greg Kristen
Amundsen Truls
Gudmundsen Robert
Løvli Tom
Eeg-Nielsen Pål Christi
Grindvollen Even
Lislerud Morten
Bratås Øystein
Huseby Ante
Bergflødt Augen Andreas
Varfjell Carl Michael
Winther Martin
Christiansen Gjermund K
Johnsen Rune Rue
Kildal Simon Kristian
Trømborg Henrik
Bakken Øivind
Hillestad Anders
Hagen Kjetil
Bryntesen Lon Erik
Hansen Sindre Nedberge
Winther Matias
Knudsen Tor Kjell
Brekke Runar
Lippert Gyrid Beate Reindal

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
K

Overbrannmester m/utrykningspl
Avdelingssjef m/utrykningspli.
Brannkonstabel I
Brannkonstabel I
Brannkonstabel I
Brannkonstabel
Underbrannmester
Brannmester
Brannkonstabel I
Underbrannmester
Brannmester
Overbrannmester m/utrykningspl
Underbrannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel I
Brannkonstabel I
Underbrannmester
Overbrannmester m/utrykningspl
Overbrannmester m/utrykningspl
Overbrannmester m/utrykningspl
Underbrannmester
Underbrannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel I
Brannkonstabel I
Overbrannmester m/utrykningsplikt
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Overbrannmester m/utrykningspl
Brannkonstabel
Overbrannmester
Brannmester
Brannkonstabel
Overbrannmester m/utrykningspl
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannmester
Overbrannmester
Overbrannmester
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Deltid - Sylling:
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
6320
Sum 13

Bekken Bjørn T
Berget Roger
Furøy Thomas
Karlsen Jon E.
Muggerud Dag
Pettersen Steinar
Soot Børre
Wam Håvard
Sunne Nils Kristian
Markussen Arve
Haverstad Sigmund
Ulvund Finn
Lollik-Andersen Tom Eek

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Deltid - Sande:
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
6321
Sum 15

Panman Hendrik R
Pettersen Tor Martin
Davidsen David
Skaflem Terje
Tønder Steinar
Weberg Daniel
Hansen Rune Andre
Grimsrud Anders
Reinhartsen Arild
Midtenget Espen
Gulliksrud Ole Martin
Haugen Ole Johnny
Nilsen, John Harris
Brekke, Runar
Wang, Thomas

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Deltid - Svelvik:
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
6322
Sum 20

Pettersen Ivar Gaaserud
Hellum Steinar
Klausen Per O Skauge
Berger Tom
Sollie Morten
Bakåsmoen Terje
Aadne Runar
Jenssen Dag Terje
Strøm Roar
Surlien Torstein Knem
Nelson Tom
Wessel Yngve
Jørgensen Lasse Herholdt
Wergeland Inge Harald
Hellum Jørgen
Vaagsland Arild
Hellum Eivind Viktor
Storli Raymond
Kjærstad-Petterson, Robert
Johnsen, Rune Rue

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid

Strøm Steinar

M

Utrykningsleder deltid

Deltid - Sigdal:
6323
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6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
6323
Sum 26

Bjørkevik Benn
Bekken Tore Kåre
Haugen Arnt Johan
Haugen Bernhardt
Helgetveit Torstein
Lindbo Egil
Reistad Christoffer
Velstadbråten Bjørn
Velstadbråten Trond
Hulløen Vidar
Juvet Bjørn Helge
Juvet Ivar
Marken Kjell Ole
Rugland Odd
Strøm Morten
Trøseng Jarle
Kopås Roy
Trøseng Kristen Håvard
Tovsrud Endre
Skare Otto
Skare Emil
Fossen Steinar
Hoffart Magne
Bråten Roar
Dannemark Rolf

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Admininstrasjonsavdelingen:
6410
Cavallini Iris Alice
6410
Opsahl Aud
6410
Løvaas Lisbeth Fay
6410
Solberg Karin
6410
Hansen Mette Kristin
6410
Johansen, Annikken
Sum 6

K
K
K
K
K
K

Renholder
Renholder
Saksbehandler
Avdelingssjef
Lønns og personalkonsulent
Renholder - vikar

Nedre Eiker - heltid:
6710
Egge Jan Gunnar
6710
Helgesen Jan M
6710
Henriksen Kjell Arne
6710
Olsen Arne Christian
6710
Fevang Jan Erik Olden
6710
Flønes, Kenneth
6710
Frogner Thor Inge
6710
Gulbrandsen Jan
6710
Syvertsen Pål Chr D
6710
Jensen Kjetil Wetterstad
6710
Johnsen Bjørn
6710
Kleven Trond Smith
6710
Nordseth Hans W.
6710
Kolbjørnsen Terje
6710
Simensen Børre
6710
Døviken Børre Mathias
6710
Døvigen Thor Olaf
6710
Kongstein Bjørn
6710
Kongelf Jan Otto
6710
Andersen Frode Hagenlund
Sum 20

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Brannmester
Brannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Underbrannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel
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Deltid - Øvre Eiker: Eiker:
6810
Frøyland Bård
6810
Wennberg Oddbjørn
6810
Fjeldheim Kjell Erik
6810
Ingstad Geir Anders
6810
Barosen Tom
6810
Wendelborg Terje
6810
Karlsen Kjell Johan
6810
Berg Stian
6810
Hæg Anders
6810
Nedberg Vegar
6810
Varlo Nils Peder
6810
Borgen John David
6810
Jensen Dan William
6810
Laag Knut Anders
6810
Johansen Ola Nordli
6810
Kustner, Glenn Espen
Sum 16

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Utrykningsleder deltid

Tilkallingsvikarer:
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
Sum 9

M
M
M
M
M
M
M
K
M

Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Ansatte med permisjon u/lønn:
6310
Gundersen, Terje
6310
Hovland, Ole Andreas
6310
Ugstad, Jan Tony
6322
Lippert, Gyrid Beate Reindal
Sum 4

M
M
M
K

Brannkonstabel I
Underbrannmester
Brannkonstabel
Brannkonstabel

Heltidsansatte som også har stilling i deltid:
6210
Kustner, Glenn Espen
6220
Nilsen, John Harris
6310
Johnsen, Rune Rue
6313
Brekke, Runar
6313
Lippert, Gyrid Beate Reindal
6210
Kjærstad-Petterson, Robert
6220
Wang, Thomas
Sum 7

M
M
M
M
K
M
M

Utrykningsleder deltid Ø. Eiker
Utrykningsleder deltid Sande
Utrykningsleder deltid Svelvik
Utrykningsleder deltid Sande
Brannkonstabel Svelvik
Brannkonstabel Svelvik
Brannkonstabel Sande

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp

Skogbranntropp:
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310
6310

Paulsen Martin
Egge Simen G.
Woll Martin
Paulsen Ivar
Thon Svein Erik
Lauren Nils
Aspelien Per Steinar
Olsen, Hilde
Leer, Vegard

Lundteigen Edvard
Skarra Anders
Skarra Nils
Kristensen Svein Arne
Nubberud Helge
Rolfsrud Stein
Resell Asle Strand
Bonden Anders
Muggerud Håkon
Østenengen Andreas
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6310
6310
6310
6310
6310
6310
Sum 16

Sylling Tore
Andersen Roger Strøm
Ellingsen Dag Ove
Bogen Torbjørn
Prøis Bjørn Elling
Fragått Anders

Sum heltid
Sum deltid
Minus ansatte i heltid med stilling i deltid
Sum ansatte hel og deltid
I tillegg kommer:
Skogbrann
Tilkallingsvikarer
Ansatte med permisjon u/lønn

M
M
M
M
M
M

Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp
Skogbranntropp

125
90
7
208
16
9
4
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