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Årsrapport 2009 
 

Forord 
 

Selskapet dekker et stort geografisk som omfattet 6 kommuner i nedre Buskerud. 

Befolkningsmessig omfatter de 6 kommunene Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og Øvre 

Eiker ca. 135 000 innbyggere. 

 

Selskapets styre har i 2009 hatt 7 medlemmer, 5 valgt av representantskapet og 2 av de ansatte. 

Jan E. Fevang og Terje Kolbjørnsen har representert de ansatte. Disse to velges av og blant de 

ansatte. Styrets øvrige medlemmer er Anne Cecilie Guneriussen, Berit Smith, Trond Julin, Gina 

R. Røvik (nestleder) og Svein L. Alfheim (leder). Trond Julin ble valgt inn i styret etter Lars 

Wang på representantskapets møte den 24.april. Carl Michael Varfjell overtok etter Terje 

Kolbjørnsen som en av de ansattes representanter i november.  

 

Styret har i løpet av året avholdt 8 møter og behandlet 65 saker. 

 

Årets resultat viser et overskudd på 4,7 mill kroner. Dette skyldes redusert justeringsbeløp for 

pensjonsforpliktelser, noe lavere reguleringspremie til pensjonskassen enn budsjettert og økte 

inntekter fra 110-sentralen. Det er ikke gjennomført vesentlige investeringer i 2009.  

 

DRBV har i 2009 vært gjennom omfattende omstilling for å sikre nødvendig innsparinger for å 

kunne oppnå et positivt resultat gitt de stramme budsjettforutsetningene som ble vedtatt av 

representantskapet. Dette har blant annet medført at selskapet gjennom året har hatt redusert 

minimumsbemanning. Styret har i 2009 hatt sterkt fokus på kostnadssiden og er svært tilfreds 

med at selskapet har oppnådd et positivt resultat. 

 

Det har pågått et utredningsarbeid i 2009 med å vurdere en mulig inntreden i brannvesenet av 

Sigdal kommune. På sitt møte den 24.april vedtok representantskapet å anbefale sine 

eierkommuner å starte forhandlinger med Sigdal kommune med sikte på at Sigdal kommune 

skulle kunne tre inn i DRBV fra 01.01.2010. Slike forhandlinger er gjennomført og det er 

oppnådd enighet med eierkommunene om eierstrategi og ny selskapsavtale. 

 

I løpet av 2009 har Feierseksjonen flyttet ut av brannstasjonen til Kobbervikdalen 65 i Drammen. 

Videre har Vestviken 110 IKS også flyttet ut av brannstasjonen og til nye lokaler samlokalisert 

med politiet. 

 

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

 

I 2010 bør selskapet fortsatt ha fokus på stram økonomistyring. I tillegg må det også settes 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, 17.03.2009 

Svein L. Alfheim 

styreleder 
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Innledning ved brannsjef Torgeir E. Andersen 
 

2009 vil gå inn i historien som et år som var preget av store omstillinger. Totalt sett har 

brannvesenet sannsynligvis aldri tidligere vært gjennom så omfattende og ulike 

endringsprosesser. Den største endringsprosessen var knyttet til å rette opp ubalanse mellom 

forbruk og inntekter på den skattefinansierte del av DRBV. Ubalansen var på kr. 7,5 millioner. 

Flere år med høy lønnsutvikling og vesentlig økte pensjonskostnader måtte harmoniseres med 

DRBVs faktiske inntektsramme. DRBV la opp til en endringsprosess på kr. 5,2 mill. mens eierne 

gikk inn med kr. 2,0 mill. 

 

I tillegg flyttet Vestviken 110-sentral IKS ut av hovedbrannstasjonen og inn i nye lokaler på 

toppen av politihuset på Grønland. Her skal de samlokaliseres med 112 og 113. Før april 2004 

var 110-sentralen en del av DRBV, og det var mange, både tekniske og organisatoriske rutiner 

og ”vaner” som ble avviklet når V-110 flyttet ut fra brannstasjonen. DRBV ønsker V-110 lykke 

til i nye lokaler. 

 

Feierseksjonen flyttet i april fra hovedbrannstasjonen til nye og funksjonstilpassede lokaler i 

Kobbervikdalen i Drammen. Der har de fått lokaler som er tilpasset moderne drift i overskuelig 

fremtid. 

 

I løpet av året ble to eksterne firma engasjert for å gjennomgå ulike sider ved DRBVs drift. 

Konsulentfirma Agenda fikk i oppdrag å gjennomgå alle ikke lovpålagte stillinger i DRBV, mens 

en tidligere konsulent fra firma Utviklingspartner A/S fikk i oppdrag å gjennomgå 

redningsdykkertjenesten. Agenda konkluderte med at DRBV har en liten og effektiv 

administrasjon. Redningsdykkertjenestens salg av dykkertjenester medfører at tjenesten nesten 

går i balanse. Faktureringsrutiner og beløp for denne type tjeneste ble gjennomgått og justert for 

ytterligere å øke inntektene. Nettokostnadene er så marginale at eierne fortsatt ønsker at 

redningsdykkertjenesten skal være en del av DRBVs kjerneområder.  

 

Beredskapen ble gjennomgått i samråd med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

(DSB). Dette resulterte i at den kasernerte styrkens minimum ble redusert fra 14 til 12. I Øvre 

Eiker ble deltidsstyrken redusert fra 5 til 4 på vakt. I tillegg ble oppbygningen av 

utrykningsstyrken og utrykningsprosedyrer gjennomgått og endret. Det ble opprettet en fremskutt 

enhet som rykker ut på mindre oppdrag og på telealarmer som med mer enn 95 % sannsynlighet 

har årsak i tekniske feil eller brukerfeil. I tillegg ble beredskapen i Eikerkommunene vurdert som 

en enhet med samordnede utrykningsrutiner. Ny beredskapsorganisering ble iverksatt ca. 

01.06.09 og ved årsskiftet er erfaringene gode. 

 

Etter den tragiske brannen på Gulskogen i 2008 har forebyggende hatt sterkt fokus på 

flerbruksboliger og innkvartering av gjestearbeidere. I samordnede aksjoner med kommune, 

el.tilsyn og arbeidstilsynet har det blitt avdekket en rekke bygninger med grove branntekniske 

mangler og feil. Dette har i enkelte tilfeller medført bruksnekt av bygninger. På dette området har 

DRBV sett nødvendigheten av å benytte makt gjennom for eksempel øyeblikkelig stegning. 

 

Feierseksjonen har også gjennomgått sin økonomiske situasjon på bakgrunn av at de har gått med 

underskudd i flere år. Tiltak er planlagt og gjennomført. Med sterkt fokus på effektiv drift har 
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feierseksjonen i 2009 klart å betale tilbake planlagt andel av gjeld og samtidig oppnådd balanse i 

regnskapet. 

 

I 2009 omkom 2 personer i brann i DRBVs region. De to omkomne var eldre mannlige 

hjemmeboende. Antall omkomne i brann har en nedgang fra 2008, selv uten å iberegne den 

tragiske brannen på Gulskogen. 

 

Gjennom de siste årene har også DRBV opparbeidet seg kompetanse på stabsarbeid ved større 

innsatser. Enkelte av DRBVs ledere ble sendt i regi av IUA Buskerud til Telemark IUA for å lede 

arbeidet med opprenskningen etter båten ”Full City” som gikk på grunn utenfor Bamble. Dette 

skjedde natt til en fredag og allerede på lørdag var den første fra DRBV på plass. 

 

I de siste årene har DRBVs reguleringspremie (pensjonskostnad) hatt en vesentlig økning. I 2009 

medførte de organisatoriske tiltakene som ble gjennomført at premiesummen kunne balanseres i 

sin helhet. 

 

I løpet av 2009 ble det også avdekket at justering av pensjonsforpliktelsen som er bundet i 

balansen medfører vesentlig større økonomisk usikkerhet enn først antatt. For 2008 var 

justeringen kr. 12.000,- mens den for 2009 først ble aktuarberegnet til kr. 2,6 mill., deretter til kr. 

4,6 mill. Dette medførte at omstillingstiltakene ble tettere fulgt opp. Bl.a. en del budsjetterte 

driftskostnader ble utsatt for å maksimalisere et overskudd for 2009 slik at det ble et potensial for 

å møte justeringskostnadene. Etter grundig gjennomgang av ekstern konsulent og vår revisor ble 

justeringsbeløpet endelig fastsatt til kr. 0,3 mill. Dette i tillegg til reguleringspremie og løpende 

pensjonspremie. 

 

DRBV arbeider aktivt med forebygge sykefravær. Til tross for at det var mange 

langtidssykemeldte i 2009 har sykefraværet gått ned i forhold til 2008. I skrivende stund er det 

oppgitt at sykefraværet i 2009 var 6,77 % mot 8,32 % i 2008. 

 

På bakgrunn av redusert justeringsbeløp for pensjonsforpliktelsene ble resultatet for 2009 et 

overskudd på kr. 4,7 mill. Øvrig årsak til overskuddet ligger i at reguleringspremien ble ca. 1,2 

mill lavere enn budsjettert og at inntektene fra Vestviken 110 IKS ble ca. kr. 0,8 mill. høyere enn 

budsjettert.  

 

Dette er et meget godt regnskapsresultat tatt i betraktning den vesentlige økonomiske utfordring 

som DRBV stod overfor ved årets begynnelse. Dette viser at det felles løft som ble gjennomført i 

2009 har gitt ønskede resultater.  

 

På bakgrunn av dette vil jeg benytte anledningen til å takke representantskapet, styret, ledere, 

tillitsvalgte og dyktige medarbeidere i DRBV for den innsats som ble lagt ned i løpet av 2009.  

 

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 Elisabeth Uggen fra Øvre Eiker kommune. 

 

Representantskapet gjennomførte 2 møter og behandlet 15 saker i 2009. Alle møter er avholdt i 

henhold til frister i lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. 

 

Av viktige saker nevnes; årsrapport for 2008, DRBVs egenkapitaldekning, tiltak for å oppnå 

budsjettbalanse, pensjonskassetilknytning, prosess for inntreden av Sigdal kommune som 

deltager i DRBV IKS, ny selskapsavtale, feie- og tilsynsgebyr i eierkommunene, låneopptagelse, 

årsbudsjett 2010 og handlingsprogram 2010 – 2013.  

Styret 

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

behandlet 65 saker.  

 

Viktige saker behandlet i 2009 var; årsrapport for 2008, tertialrapporteringer, DRBVs 

egenkapitaldekning, tiltak for å oppnå budsjettbalanse, pensjonskassetilknytning, utvikling av 

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

tilsynsgebyr i eierkommunene, låneopptagelse, årsbudsjett 2010 og handlingsprogram 2010 – 

2013 og sykefravær i DRBV.    

Klagenemda 

Klagenemda består av 6 medlemmer og ledes av Rigmor Bjørklund fra Lier 

kommune. Det har ikke vært behov å gjennomføre møter i 2009.  

 
 

 

 

 

 

Skogbrann ved Aronsløkka. 

Brannen ble nøyaktig plassert på 

kartet av 3 o-løpere som også ble 

med i slukkearbeidet. 

Foto:  Calle Varfjell, DRBV 
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Administrasjonsavdelingen 
 

Karin Solberg ledet administrasjonsavdelingen i 2009. 

 

Administrasjonsavdelingens arbeidsoppgaver er å ivareta arbeidsgivers ansvar knyttet til 

tilsetting, 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. 

Avdelingen har 6 ansatte, - 3 stillinger innen administrative oppgaver og 3 stillinger innen 

renhold tilsvarende 1,9 stillinger. 

 

Administrasjonsavdelingen utfører sekretærfunksjonen for Arbeidsmiljøutvalget. 

 

I forbindelse med at feierseksjonen flyttet til Kobbervikdalen 65 ble en av medarbeiderne som 

var organisert inn under administrasjonsavdelingen overført til feierseksjonen. Det var en naturlig 

konsekvens da stillingen i hovedsak jobbet med oppgaver knyttet til denne seksjonen. 

 

I 2009 ble det ansatt ny lønns- og personalkonsulent, da vår tidligere medarbeider på dette 

området gjennom mange år fikk nye utfordringer i Vestviken 110 IKS. 

 

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. I forbindelse med skifte av lønns- og personalkonsulent ble det en 

ytterligere forsinkelse på et halvt år. 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. GAT-Soft vil også bli benyttet 

ved kompetansekartleggingen som skal gjennomføres i henhold til Hovedtariffavtalens pkt. 3.3. 

 

Ekstern gjennomgang av avdelingens stillinger konkluderer med at det ikke er ”slakk” eller få 

effektiviseringsmuligheter i avdelingen. 

 

DRBV har tradisjon for å hedre ansatte med 25 års tjenestetid med KS hedersmerke. I 2009 var 

det ingen som passerte denne grensen. 

 

Nøkkeltall knyttet til avdelingens ansvarsområder 

 

Renholdere benyttes til tradisjonelt renhold, enklere kantinetjenester og vindusvask med mer. 

Totalt gulvareal er ca. 2000 m
2
. 

 

Inngående post i 2009 var 3936 brev/annet som ble registrert i sak og arkiv ( 2008: 1887). 

Utgående post i 2009 var 16 779 (2008: 6073). De store forskjellene er at DRBV er blitt flinkere 

til å registrere. 
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Inngående fakturaer til DRBV i 09 var 1909. Utgående fakturaer i 09 var 751 (eksklusive 

feierseksjonen) (2008: 921). 

 

Administrasjonsavdelingen har også HR ansvaret i DRBV. Vedlagt til årsrapporten er det en 

oversikt som viser status 31.12.2009 over ansatte i DRBV. 
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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 66 medarbeidere. 

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

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

 

Nedenfor vises oversikt over vaktlagene pr. 31.12.2009  
  

 
 

Deltidsstyrken er fordelt på fire lokalstasjoner; Sande, Svelvik, Sylling og Øvre Eiker og har 67 

deltidsansatte. 

 

Aktiviteten for hel- og deltidsansatte – se egen statistikk 

 

Service- og marked, bestod i 2009 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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Organisatoriske endringer i 2009 

Justeringer i brannordningen knyttet til beredskap i tettstedet Drammen som følge av reduserte 

økonomiske rammer for 2009, har medført store organisatoriske endringer i utrykning. Dette 

berører brannstasjonene i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. 

 

Endringene går i korthet ut på følgende: 

 Minimumsbemanning ved brannstasjon i Drammen og Mjøndalen er redusert fra 14 til 12 

mannskaper på hvert vaktlag 

 Vaktlagene i Øvre Eiker – deltid -  er redusert fra 5 til 4 mannskaper 

 Fremskutt enhet ble innført i Dramme fra samme tidspunkt. Med fremskutt enhet menes 

en liten og rask enhet med minimum 2 mannskaper som kommer frem til brann-

/ulykkesstedet og begynner arbeidet før hovedstyrken er på plass. DRBV søkte DSB om 

dispensasjon fra dimensjoneringsforskriften § 5-2 vedrørende denne ordningen. 

 

Den totale vaktstyrken i DRBV på dagtid er minimum 12 kasernerte og 11 deltidsmannskaper. På 

kveld/natt er den totale styrken minimum 12 kasernerte og 12 deltidsmannskaper. 

 

Det forligger grov riskovurdering som ikke avdekker sårbarhet/risiko i strid med gjeldene 

regelverk, samt at tiltak er iverksatt for å redusere den sårbarhet/risiko som er avdekket ved å 

redusere bemanningen. 

 

Tillitsvalgte deltok i prosessen som var stor og omfattende. Det ble gjennomført en evaluering 

høsten 2009. I den anledning ble det ikke avdekket avvik i forhold til DRBVs evne til å 

tilfredsstille forventninger som ligger i brannordningen. 

 

Av økonomiske årsaker ble det for budsjettåret 2009 innført investeringsstopp. Dette er 

gjennomført.  

 

Beredskapsmessige erfaringer fra drift av ny organisering er så langt positive. 

 

Personalorganisatoriske forhold 

Tom Iversen valgte å benytte muligheten til å gå av med pensjon i stillingen som vaktsjef i juni 

måned 09. Han inngikk avtale med DRBV om å fortsette med tilsynsoppgaver i redusert stilling. 

 

Terje Gundersen har permisjon fra DRBV for å gjøre tjeneste i V-110. 

  

I 2009 ble det ikke rekruttert flere medarbeidere til beredskap. Derimot fikk vikarene Morten 

Eilertsen og Jonas Hellerud tilbud om fast ansettelse i 2009, med forutsetning av å flytte over fra 

beredskapsavdelingen til forebyggende (tilsynsseksjonen) for å lukke avvik fra DSBs tilsyn med 

DRBV i 2008.  
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Hendelser i 2009 
 
DRBVs totale utrykningsmengde 2009 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Unødvendige utrykninger 624 1109 1104 962 999 

Skogbranner 1 22 6 3 1 

Andre branner 307 335 317 290 241 

Andre utrykninger og oppdrag 3382 2461 1778 1487 1304 

Omkomne i brann 2 1 0 13 2 

Bygningsbranner 64 74 72 70 74 

 

 

 
 

I DRBVs område ble det i 2009 rykket ut til 2619 oppdrag. I forhold til 2008 er det en nedgang i 

antall utrykninger på 6,9 % (193 utrykninger). Dette gir et gjennomsnittlig antall oppdrag per 

døgn på 7,2 utrykninger. 2009 er tredje 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 2009 i forhold til tidligere år. I 2009 hadde DRBV 74 

bygningsbranner, mens det i 2008 var 70 bygningsbranner i regionen. 

 

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

tilknyttet institusjons- og næringsbygg. 



 12 

 



 13 

Omkomne i brann i DRBVs region 

2009 omkom det to personer som følge av brann. Kommunene som ble berørt av dødsbrannene 

var Drammen og Lier. Begge de omkomne var aleneboende menn.  

 

 

 

 

59-åring omkom. Det var den 59 år gamle 

huseieren som omkom da dette huset brant 

natt til julaften. 

 

 

 

 

 

 

 

Omkomne nasjonalt 

I Norge omkom det i brann totalt 63 personer. Det er 20 færre enn for 2008. I desember 2009 

omkom seks personer. Det er 16 færre enn i desember 2008.  Av de omkomne i 2009 er 39 

menn, 20 kvinner og fire barn.  
 

Eldre har høyere risiko enn yngre for å omkomme i brann. Selv om personer over 70 år utgjør om 

lag 11 prosent av befolkningen, tilhører over en tredjedel av dem som omkommer i brann denne 

aldersgruppen. Gjennomgående har også menn høyere risiko for å omkomme i brann enn kvinner. 

Spesielle branner 

Ettermiddagen 28. juli kom det inn melding om stor brann under utvikling i en bolig med 6 

leiligheter. Ti minutter før brannen ble meldt, rykket fremskutt enhet ut til Lierskogen kapell i 

forbindelse med en tvilsom melding fra stedet. 

Samtidig med dette var to mannskaper på vei til 

trygghetsalarm i Lier.  Dette medførte at det 

kun var 1 lag i Drammen som rykket ut først 

sammen med en bil fra stasjonen i Mjøndalen. 

Til tross for omstendighetene ble brannen 

begrenset etter flott innsats av mannskapene til 

startbrannbygningen. 15 mennesker ble husløse 

etter brannen 

 

 
 

Bilde til høyre viser omtrent 

slik det så ut når første bil kom 

frem 

Foto: Ole Christian Nordby, dt 

Foto: Tore Sandberg – DT. no 
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Trafikkulykker 

Utrykninger til trafikkulykker er oppdrag som er en del av 

hverdagen. DRBV rykket i 2009 ut til 161 trafikkulykker. 

Dette er på samme nivå som året før. De fleste høyenergi- 

ulykkene er i Eikerkommunene. DRBV rykket ut til 68 

bilbranner i 2009, som er en økning på 18% i forhold til 

2008. 
 
 

 

Bilde er fra en 

trafikkulykke i 

Sande 2008. 

Akutt forurensing 

Hendelser som utfordrer miljøet viser for 2009 en økning på 15 oppdrag. I 2009 håndterte DRBV 

45 akutte forurensingsoppdrag. 

Redningsdykkertjenesten 

Aktiviteten i 2009 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 andre oppdrag for politiet og andre. I 

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

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. 

I Svelvik er dette den største oppdragstypen.  

Bistand 

Til dødsbrannen på Lierskogen natt til julaften fikk DRBV bistand av mannskapsbil og en tankbil 

fra brannstasjon i Asker. De ankom brannstedet ca. 6 minutter før første bil fra Drammen ankom 

stedet. Det hindret dessverre ikke det tragiske utfallet av brannen. DRBV har prosedyre på at 

Asker brannstasjon varsles ut ved bygningsbrann på Lierskogen. 

 

Asker og Bærum brannvesen har leid høyderedskap (snorkel) i 11 uker grunnet stor revisjon på 

eget materiell.  

 

Ekstremvær 

I månedskifte juni/juli utfordret værsituasjonen brannvesenet fra ekstrem skogbrannfare til store 

lokale nedbørsmengder. Området Drammen og begge eikerkommunene var mest utsatt. I den 

perioden hadde brannvesenet ved flere anledninger tre til fire samtidige hendelser. Dette ble løst 

ved å sideforskyve beredskapsressursene i DRBV. 

Foto: DRBV 
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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 

Arne Chr. Olsen Grunnkurs Tjeldsund 05.01.09 06.03.09 

Martin Winther Røykdykkerkurs Tjeldsund 30.11.09 11.12.09 

Øystein Brattås Røykdykkerkurs Tjeldsund 30.11.09 11.12.09 

Kåre Hoel Kjemikalie leder kurs Tjeldsund 17.08.09 21.08.09 

Jan Tony Ugstad Kjemikalie grunnkurs Tjeldsund 17.08.09 21.08.09 

Jan Erik Fevang Kjemikalie grunnkurs Tjeldsund 17.08.09 21.08.09 

Odd Ellingsen 
Beredskapsutdanning 
trinn 3 Tjeldsund 25.05.09 19.06.09 

Trond Rasch 
Beredskapsutdanning 
trinn 2 Tjeldsund 04.05.09 19.06.09 

Einar Dahl 
Beredskapsutdanning 
trinn 2 Tjeldsund 04.05.09 19.06.09 

 

Internt Røykdykkerkurs høsten 2009 

Navn Tjenestested 

Knut A. Laag Øvre Eiker 

John D. Borgen Øvre Eiker 

Arild Reinhartsen Sande 

Roger Berget Sylling 

Finn Ulven Sylling 

Inge Wergeland Svelvik 

Lasse Jørgensen Svelvik 

Jonas Hellerud Tilsyn 

Morten Eilertsen Tilsyn 

Martin Woll Vikarpool 

Simen Egge Vikarpool 

Hilde Grødal Olsen Ekstern deltager  

Espen Berge Ekstern deltager 

 

Øvelse nedbrenning av hus 

DRBV ser stor nytte av å øve i rivningsobjekter for å 

teste/øve ut egne ferdigheter og utstyr. I dette huset ble det 

gjennomført mange kalde og varme røykdykkerøvelser 

inntil boligen ble brent ned til grunnet i desember 09  

Foto: DRBV. Ringeriksveien 100 i Lier.  
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Beredskap, deltid 

I 2009 ble grunnkurs for deltids brannkonstabler i DRBVs regi avsluttet med gode 

tilbakemeldinger fra de 12 deltidskonstabler som deltok. Deltagerne fordeler seg mellom 

stasjonene slik: 4 fra Sylling, 1 fra Sande, 3 fra Svelvik og 4 fra Øvre Eiker. Samtlige av disse har 

funksjon som utrykningsledere.  

 

I tillegg har 3 deltidskonstabler fra Øvre Eiker fått stipend for førekortopplæring på tyngre 

kjøretøy.   

 

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

heltidsansatte konstabler som har vært kursinstruktører.  
 

Fra og med 2009 er alle lokalstasjonene utstyrt med overflateredningsutstyr. Dette øker 

sikkerheten for alle innbyggerne i regionen om de skulle falle i vannet. 

 

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

Roar Thomassen Øvre Eiker 

Robin Weberg  Sande 

Kristian Andersen Sande 

Magne Gudbjørgsrud Sande 

Jan Nylænder  Svelvik 

 

Dette ble markert under brannsjefens time. I den forbindelse har det begynt fire nye medarbeider 

– deltid i Sande. 
 

Service- og markedsseksjonen 

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

Den er redusert med 1 ansatt i løpet av 2009, Tom Nelsons midlertidige ansettelse i undervisning 

ble ikke forlenget.   

 

Seksjonen består av 6 medarbeidere hvor av 2 jobber med undervisning. Se eget kapittel om 

undervisning. De andre er stasjonsmester John Markussen, som er involvert i det meste som 

foregår på brannstasjonen. Servicemedarbeider Øivind Bakken har ansvar for 

trygghetsalarmtjenesten i Lier kommune, han har også engasjert seg mye i radiomateriell og 

personsøkere for innkalling av mannskaper. Materialforvalter Tor Kjell Knutsen er ansatt i 

brannvesenet, men arbeider full tid for Sivilforsvaret. Lønnen hans dekkes av Drammen 

kommune. Seksjonen ledes av Henrik Trømborg.  

 

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

optimalt til en hver tid. Det har ikke vært kjøpt inn nye biler i 2009, men det er forberedt gjennom 

arbeid i materiellkomiteen innkjøp for 2010 og 2011.  

        

Noen av seksjonens arbeidsfelt i 2009 har vært: 

 Seksjonen har deltatt i arbeidet rundt utflytting av feierseksjon og 110-sentralen fra 

brannstasjonen i Drammen. 

 Jernbaneverket har levert en ARGO (skinnegående kjøretøy) for beredskap tiltenkt 

Lieråstunnellen.  

 Ombygging av pumper til Cobra skjærslokker i D61. (D21 i jan 2010) 

 Trygghetsalarmtjenesten i Lier består. Alarmoverføringene går nå til Nedre Eike alarmsentral.  

 Det har i løpet av året vært jobbet mye med samband og sviktende kvalitet på samband i 

Drammen. Løsning ikke funnet til nå.  

 Utviklingen av øvelsesanlegget på Lindum har stått stille i 2009. 

 Alarmprogrammet ALREG ”flyttet ut” sammen med 110 sentralen våren 2009. Det måtte 

utvikles en ny teknisk løsning for å få dette tilbake til Drammen og Mjøndalen brannstasjoner. 

 Oppbevaring av nøkler på brannstasjonene til ulike bygninger i kommunene er systematisert 

og mange nøkler er levert tilbake til eierne.  
 

Undervisning 

Undervisning har hatt stor aktivitet i første halvdel av 2009. Instruktørpoolen som ble satt i 

gang høsten 2008 har fungert optimalt og flere har meldt seg gjennom året. Det har vært så 

stor interesse at noen har måttet blitt ”lagt på is” i perioder. 

 

Avtalen med Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud, ble forlenget til og med 2009. P.g.a 

økonomiske innstramninger hos Sykehuset Buskerud ble alle kurs på høsthalvåret kansellert 

og dette har gått ut over vårt resultat. Vi har likevel hatt større aktivitet på andre kurs slik at 

tapet av inntekter i stor grad ble kompensert. 

 

Det har vært 2 faste ansatte gjennom hele 2009. Tom Nelson gikk ut av sitt midlertidige 

engasjement 01.02.09. Dette har fungert bra selv om det til tider har vært stor arbeidsmengde 

på enkelte. Da aktiviteten på høsten ble mindre, har 1 fast ansatt (Runar Brekke) vært brukt 

til andre nødvendige arbeidsoppgaver utenfor undervisning. 

 

Av et totalbudsjett på kr. 2,6 mill. omsatte vi for kr. 2,1 mill. Overskuddet ble kr. 0,3 mill. 

som er kr. 0,4 mill. mindre enn forventet. Dette skyldes ingen aktivitet ved Sykehuset 

Buskerud i høsthalvåret. Prosentvis overskudd for 2009 ble på 14,17 %. Regnskapet ble 

omgjort i 2009 slik at undervisning nå har fått fram faste kostnader på husleie, forsikringer 

etc. gjennom hele året. 

  

Undervisning har investert i noe nytt ikt utstyr slik at vi nå har 3 komplette kofferter som kan 

brukes til kursvirksomhet og det er også blitt kjøpt inn audiovisuelt (AV-) utstyr til 

undervisningssalen. 
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Avholdte kurs 2008 

Antall 

kurs 

Varme arbeiderkurs, 8t 11 

Resert varme arbeiderkurs, 3t 3 

Sykehuset Dronninggt SB-HF, 2t 100 

Sykehuset Eksterne SB-HF, 2t 21 

Sykehuset oppsøkende virsomhet, 1 t 7 

Slokkeøvelser, 1t 55 

Teori + slokkeøvelser, 2t 23 

Teori + slokkeøvelser, 3t 25 

Teori, 1-2t 24 

Industrivern 15 

Utleie Lindum 6 

Brannvernleder 2 dager, 16 t 3 

Oppfriskningskurs br.vernleder 0 

ADR 0 

Dørvaktkurs - brannteori 1 

Interne kurs 1 

Informasjon  9 

Evakueringsøvelser, 1t 11 

Sum antall kurs 315 
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Forebyggende avdeling 
Forebyggende avdeling ledes av avdelingssjef Odd Ellingsen. Avdelingen består av to seksjoner, 

feier- og tilsynsseksjonen. 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 hovedfokus i 2009, utover ordinære oppgaver, har vært å følge opp økonomiske 

tiltak, lukke avvik fra DSB, tilsyn/aksjoner mot branntekniske boforhold for gjestearbeidere og 

brannforebyggende tiltak i tett trehusbebyggelse. 

 

Tilsynsseksjonen  

Nøkkeltall 

 

Antall §13 objekter i eierkommunene 

 

A-obj:  511 (bygninger/anlegg med høy personrisiko, f.eks. sykehus) 

B-obj:  160 (bygninger anlegg med særlig brannfare eller brann kan medføre store 

samfunnsmessige konsekvenser)  

C-obj:  16 (Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg) 

 

Antall tilsyn 

Seksjonen gjennomførte tilsyn ved 94 % av det totale antall registrerte § 13 objekter i våre 

eierkommuner. På bakgrunn av underbemanning deler av året, opplæring av to nye medarbeidere, 

en del har vært på kurs samt at vi har prioritert diverse prosjekt ut fra risiko (brannsikkerhet 

utleieboliger og tett trehusbebyggelse) så må dette sies å være et godt resultat. Det vil også alltid 

være en del objekt hvor det av forskjellige årsaker ikke lar seg gjennomføre tilsyn. 

 

Antall øvrige saker 

Brannteknisk byggesaksbehandling: 89 

Brannfarlig/eksplosiv vare: 142 

Arrangementer / bruk av fyrverkeri m.m.: 211 

 

Kurs 

Tilsyn avholdt i samarbeid med undervisning 3 brannvernlederkurs i 2009 

 

Eksterne kurs og seminarer 

Kurs brannskolen: 

Robert K. Petterson Forebyggende Tjeldsund 5 uker. 

Kenneth Ruud Forebyggende Tjeldsund 5 uker. 

Glenn Küstner Bef. I Lahaugmoen 5 uker. 
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Seminarer: 

Per Døviken Forebyggende Forum, Hamar 2 dg. 

Cecilie A. Hornstuen Brannvesenseminaret, Oslo 1 dg. 

Irene Romkes Brannvesenseminaret, Oslo 1 dg. 

Liv Grydeland Brannvesenseminaret, Oslo 1 dg. 

Cecilie A. Hornstuen Brannsikring kirkebygg, Oslo 1 dg 

 

Bemanning/ansatte ved tilsyn 

Overbrannmester Haakon Hallingstad gikk av med alderspensjon i 2009. Det er ansatt to 

medarbeidere fra beredskap i 100 % stilling (Morten Eilertsen og Jonas Hellerud). Tom Iversen 

pensjonerte seg fra beredskap, men har valgt å jobbe videre i tilsyn i 34 % stilling. Det var totalt 

12,34 stillinger besatt i utgangen av 2009. 

 

Tordenskjoldsgate 26 

Tilsyn trivdes med lokalene, men flyttet tilbake til brannstasjonen i mai, avtaleforholdet med 

Tordenskjoldsgate 26 er avsluttet. 

 

Planleggingsdag for 2010 

Dette har tradisjonelt vært lagt til lokaler utenfor DRBV men det er ”trange tider” så i desember 

09 lånte vi lokaler på helsehuset i Nedre Eiker. 

 

Prosjekter 

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

alltid minst 2 medarbeidere 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. 
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Prosjekter 2009 (tilsyn) 
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Døviken Per  x P    P      P   

Ruud Kenneth      x   x       

Hallingstad Haakon    P          x  

Romkes  Irene P P      x        

Hornslien Cecilie x x      P        

Andersen Janne     x       P    

Grydeland  Liv     P    P       

Kaas  Roar      P    P      

K. Petterson Robert          x  x  x  

Ødevarp Karl Espen                

Küstner Glenn              P  

P = koordinator/fremdriftsansvarlig 

 

 

Julekalender 

Samarbeidsprosjekt mellom DRBV og brannvesen i Røyken, Hurum, Asker og Bærum, 

Ringerike, Nedre Romerike og Oslo. 

 

Vi har til sammen besøkt 52 skoler (44 stk i 2008) og holdt 61 foredrag for sjetteklassinger om 

brannforebygging. Det er delt ut 15 000 eksemplarer av brannvesenets julekalender for 2009 til 

samtlige lærere og elever ved skolene. 

 

Både lærere og elever har gitt utrykk for at de setter stor pris på opplæringen. Vi når en stor 

gruppe mennesker, da elevene er flinke til å ta med seg hjem det de har lært og sette 

brannsikkerhet i hjemmet på dagsorden. 
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Barnehager 
Alle barnehager (både kommunale og private) har fått muligheten til å delta på prosjektet. 

 

08/09 ”kullet” hadde avslutning for sitt prosjekt i Drammenshallen 6. mai. Det er avholdt 

evaluering med kontaktpersonene og tilbakemeldingene fra barnehagene var ubetinget positiv. 

Vinner av ”aktivitetsdag på brannstasjonen” blant deltakerbarnehagene var Lassebakken 

barnehage. 

 

I september var det kick-off for neste ”kull”. Til sammen kom det i overkant av 1500 barn pluss 

barnehagepersonale som ble fordelt på 4 dager på Drammen brannstasjon og en dag på hver av 

henholdsvis Mjøndalen og Hokksund brannstasjon. Beredskap i både Drammen og Mjøndalen 

bidro på en fin 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. 

 

 I slutten av 2008 ble det sendt ut forespørsel om praksis vedrørende registrering av 

båtlager/ båthotell til våre eierkommuner samt noen brannvesen rundt i landet.  Mengden 

tilbakemeldinger viser at problemstillingen ikke hadde vært oppe tidligere. 

 Det er utarbeidet skjema for registrering av båtlager. 

 Vi har nå oversikt over båtlager i vårt distrikt.  

 Det er sendt ut brev med registreringsskjema til 10 virksomheter i 2009. Hittil har vi fått 

inn 4 tilbakemeldinger skriftlig, samt to muntlig over telefon. 

 Videre oppfølging mot manglende tilbakemeldinger, samt befaringer og eventuelle 

registreringer som særskilte brannobjekt i 2010. 

 

Arrangement, messer osv 

Vi besøker arrangementer (messer, loppemarked osv) og hvor objektet i utgangspunktet ikke er 

ment for denne aktiviteten. Dette kan være skoler, idrettshaller ol. 

  

Aksjon boligbrann 

Aksjon boligbrann ble i Drammen prioritert i borettslag på Fjell, Lærums gt. og Strømsø, 

privatboliger i Lier, Sande og Svelvik, Nedre og Øvre Eiker. Det ble delt ut kalender og batterier 

til røykvarsler, noen batterier ble skiftet for beboere som var eldre og hadde problemer med å 

skifte selv. I år må vi kunne si at aksjonen ikke var like bra som i 2008, da besøkte vi borettslag 

med vaktmester som informerte beboere på forhånd. Målet for 2010 er å øke antallet, men 

problemet er å treffe folk hjemme på dagtid. Det ble gjennomført totalt 338 besøk under 

aksjonen. 

 

Eldreprosjekt / hjemmetjenesten 

Prosjektet ble startet opp i 2008 og inneholder opplæring rettet mot kommunens ansatte i 

hjemmesykepleien slik at disse kan vurdere sikkerheten i til hjemmeboende eldre. 

To kommuner var positive til prosjektet (Lier og Nedre Eiker) men de følger ikke opp og vi 

komme ikke videre. Vi må evaluere resursbruken og vurdere hva vi gjør videre i 2010. 
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Samordning HMS etater 

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

miljøvernavdeling). DRBV ivaretar sekretærfunksjonen. 

 

Nattkontroller 

Det er gjennomført nattkontroller på institusjoner og utesteder.  

 

Nattkontroll på pleieinstitusjoner 

Dette er nytt av året, og det har gått mye tid på å utarbeide kontrollskjemaer og planlegging av 

prosjektet. Det ble gjennomført nattkontroll i samtlige kommuner i vår region 30.10.09. 

Beredskapsavdelingen stilte med 1 mann på denne kontrollen. 

Kontrollen ble godt mottatt av de ansatte i de forskjellige institusjonene. Ved tilsyn i disse 

objektene vil det i framtiden bli fokus på at virksomheten skal dokumentere sikkerheten ved 

bemanning om natten. For vår del syntes vi dette prosjektet var vellykket og vi ønsker å 

gjennomføre flere slike kontroller. 

 

Nattkontroll på utesteder/ serveringssteder 

Nattkontroll ble gjennomført med hovedfokus på utesteder i Drammen 11.12.09. 

Det var feil av mindre karakter som ble avdekket under denne kontrollen, men det var til 

gjengjeld en del flere feil enn forrige kontroll. Beredskapsavdelingen stilte med 1 mann. 

 

Brannsikkerhet utleieboliger 

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

brannen medførte stor pågang av bekymringsmeldinger angående boforhold for utenlandske 

gjestearbeidere, men også forhold rundt leiegårder generelt. 

 

I januar 2009 ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

bygningsmyndigheter fra alle eierkommuner, el-tilsyn, arbeidstilsyn og DRBV.  

 

DRBV har fungert som sekretariat, tatt i mot bekymringsmeldinger, registrert disse og 

gjennomført tilsyn sammen med andre aktuelle etater. Tilsynene har vært både varslet og 

uvarslet, samt at noen har vært gjennomført på sen kveldstid.  

 

Vi har registrert ca. 85 meldinger om uforsvarlige/ulovlige boforhold. Det er gjennomført 55 

tilsyn, som igjen har ført til tilnærmet det samme antall pålegg. 5 tilsyn førte til umiddelbar 

bruksnektelse pga brannsikkerheten ikke var ivaretatt. 

 

Alle etater prioriterer dette prosjektet og det er enighet om at dette er riktig bruk av tid og 

ressurser, det øker sikkerheten for de som bor der og prosjektet videreføres i 2010.  

 

Brannsikring tett trehusbebyggelse 

I forbindelse med regjeringens sysselsettingstiltak fikk Riksantikvaren i bevilget 77 mill. kr til 

brannsikringstiltak. Alle brannvesen som har verneverdig tett trehusbebyggelse og som deltok i 

den nasjonale kartleggingen i 2005, ble oppfordret til å søke om midler til å gjennomføre 

brannsikringstiltak. Det ble stilt krav om at tiltakene skulle ha størst mulig sysselsettingseffekt og 

gjennomføres i løpet av 2009. 
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Følgende områder ble valgt: 

 Konggata 1-23, Drammen. Tett småhusbebyggelse i 1-1 ½-etasje fra 1700- og 1800-tallet. 

Bebyggelsen omfatter 21 hus fordelt på 3 husrekker. 

 Tollbugata 52-62 samt Gyldenløves plass 1, Drammen. Tett bebyggelse av større 

bygårder i 2 etasjer fra perioden 1666-1820. Området innbefatter 3 fredede anlegg med 9 

hus. Bebyggelsen omfatter 17 bygninger i ett kvartal. 

 Øvre Storgate 37-59 samt Strømsgata 2-4. Tett bebyggelse av større bygårder i 2 etasjer 

fra perioden 1838-1850. Bebyggelsen omfatter 38 hus og er fordelt på 3 

kvartaler/husrekker. 

 

Dette er de samme områder som inngår i rapporten ”Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i 

verneverdig tett trehusbebyggelse”, utgitt av DSB i samarbeid med NTNU og Riksantikvaren i 

desember 2005. 
 

Etter søknad til Riksantikvaren ble det bevilget kr. 1.5 mill. til tiltak 

 

DRBV har bidratt på følgende områder: 

 Bidratt i prosjektledelsen 

 Utarbeidet brannsikringsplan for hvert av de tre områdene med anbefalinger 

 Bidratt på informasjonsmøter med beboere 

 

Tiltak som er gjennomført er: 

 Montert husbrannslange i alle leiligheter 

 Brannvarslingsanlegg; røykvarslere i hver leilighet med sentral 

 EFP-system (kutter strømmen automatisk ved brann) 

 Brannsikring av avfallsbeholdere 

 

Prosjektet er gjennomført etter planen, men kan tas opp igjen hvis det bevilges mer penger fra 

staten. 
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Feierseksjonen  

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

Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Seksjonen har pr. 31.12.09, 26 ansatte og 2 lærlinger og ble i 

2009 ledet av John Harris Nilsen. I begynnelsen av mai flyttet seksjonen til nye lokaler i 

Kobbervikdalen 65 som er tilpasset driften. Midlertidige brakker ved brannstasjonen er avviklet. 

Tor Ivar Ileby har gjennomført svenneprøven. 

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 

 Feierseksjonen har i 2009 flyttet til nye lokaler i Kobbervikdalen 65  

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

er anbefalt av DSB. 

 Gjennomført opplæring av seksjonen med særlig innretting mot tilsyn.  

 Gjennomført organisatoriske grep for å ballansere kostnader og inntekter. 

 Utredet forslag til nye priser for feiertjenesten for 2010 med sikte på å få harmoni mellom 

kostnader og inntekter.  

 

Tjenesteproduksjon og resultat 2009  

Oppgaver Enhet Mål  2009 Utført per 31.12.2009 

Feiing skorsteiner Antall løp 27000 25954 

Feiing røykkanaler Antall l. m.  300 452 

Behandling av avgiftsaker Antall 27000 27932 

Tilsyn med fyringsanlegg Antall 7000 6290 

Saksbehandling av varmeanlegg Antall 50 50 

 

Målet for antall tilsyn er ikke nådd. Grunnene til dette er at ansatte har sluttet og seksjonen har 

hatt en del langtidssykdom.  

Annen tjenesteproduksjon  

Type arbeid Antall utført 

Behandlet saker for utfakturering og arkivering 23431 

Muntlige henvendelser 1320 

Besvart skriftlige henvendelser vedr. fakturering. 50 

Befaringer til eier  6 

Møter med eiere av fyringsanlegg 5 



 26 

Besvart skriftlig forespørsel om eventuelle feil eller mangler ved 

fyringsanlegg i forbindelse med eierskifte fra eiendomsmeglere 

402 

Saker behandlet i klagenemnd 0 

Krediteringer/rettelser 447 

Purringer 2629 

Oversendt eierkommunene for inndrivelse/utpanting 44 

Økonomisk resultat for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Årsmål for feierseksjonen Resultat per 31.12.2009 Resultat i % av års målet 

18 483 940,- kr 17 012 253.- kr 92% 

 

Inntektssvikten skyltes at seksjonen har hatt flere langtidssykemeldte samtidig som at 

opplæringen fortsatt er stor og tar mye tid i organisasjonen. Det jobbes aktivt for å beholde 

arbeidstakere i tillegg til å ha fokus på opplæring og utvikling. Stram økonomistyring gjorde 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. 31.12.2009 

Avdeling Etternavn Fornavn Kjønn Tittel   

Brannsjef og utvikling/kompetanse     

6110 Andersen Torgeir E M Brannsjef   

6111 Johansen Birger K M Feiermester  

6111 Nedberg Anne-Marie K Spesialkonsulent  

Tilsynsseksjon      

6210 Ellingsen Odd M Avdelingssjef  
6210 Iversen Tom Vidar M Overbrannmester  

6210 Horgen Irene Romkes K Branningeniør  

6210 Grindvollen Janne K Overbrannmester  

6210 Kjærstad-Petterson Robert M Overbrannmester  

6210 Ødevarp Karl Espen M Overbrannmester  

6210 Grydeland Liv Marie K Overbrannmester  

6210 Kaas Roar M Overbrannmester  

6210 Døviken Per Harald M Overbrannmester  
6210 Kustner Glenn Espen M Overbrannmester  

6210 Ruud Kenneth M Overbrannmester  

6210 Eilertsen Morten Steinvåg M Brannkonstabel  

6210 Hornstuen Cecilie Aali K Branningeniør  

6210 Hellerud Jonas M Brannkonstabel  

Ferierseksjon      

6220 Berntsen Bjørn Erik M Feiermester  

6220 Nilsen Terje M Feiersvenn   

6220 Paulsen Terje M Feiermester  

6220 Holthgaard Knut Arild M Feierformann  

6220 Sørensen Roger M Feiersvenn   

6220 Veisten Thom Arild M Feiersvenn   

6220 Presberg Ronny Thorodd M Feierformann  

6220 Pettersen Trond-Erik M Feiersvenn   

6220 Naustdalslid Randi K Saksbehandler  

6220 Aass Jon Erling M Feiersvenn   

6220 Nilsen John Harris M Feiermester/deltid Sande 
6220 Kirkeåsen Turid K Feiersvenn   

6220 Fjukstad Aina Christine Grønli K Feiersvenn   

6220 Raaen Frode M Feiermester  

6220 Bråthen Jarle M Feiermester  

6220 Wetterstad Ståle M Feier   

6220 Lundberg Anders M Lærling   

6220 Johansen Stian Brenden M Feiersvenn   

6220 Ileby Tor-Ivar M Feiersvenn   
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6220 Hansen Kjetil Uggen M Feier   

6220 Østlid Kim-Andre Ellefsen M Feier   

6220 Bergan Vidar M Feiersvenn   

6220 Jensen Christian Hamarstrøm M Lærling   

6220 Wang Thomas M Feier   

6220 Granlien Daniel M Feier   

6220 Jacobsen Steven M Feier   

6220 Gravdahl Pål M Feier   

6220 Hval Henriette K Feier   

6220 Iaccarino Daniele M Feier   

Drammen – heltid      

6310 Olsen Terje M Overbrannmester  

6310 Ugstad Jan Tony M Brannkonstabel  

6310 Bekken Trond M Avdelingssjef i./dagtid 
6310 Berge Pål Ingolv M Brannkonstabel I  

6310 Berthelsen Roger M Brannkonstabel I  

6310 Bodin Jan M Brannkonstabel I  

6310 Dahl Einar M Brannformann  

6310 Dyve Vidar M Underbrannmester  

6310 Frydenberg Ove M Brannkonstabel I  

6310 Gundersen Morten M Brannformann  

6310 Gundersen Terje M Brannkonstabel I - permisjon 

6310 Hansen Morten M Underbrannmester  

6310 Hilsen Bjørn M Overbrannmester  

6310 Hoel Kåre M Brannformann  

6310 Hovland Ole Andreas M Underbrannmester  

6310 Hushovd Henning M Brannformann  

6310 Karlsen Lars Einar M Brannkonstabel I  

6310 Karoliussen Tor M Brannkonstabel I  

6310 Ludvigsen Hans Ivar M Brannformann  

6310 Markussen John M Overbrannmester /dagtid 
6310 Nymoen Gjermund M Overbrannmester  

6310 Olsen Thor Egil M Overbrannmester  

6310 Paulsen Hans Martin M Brannformann  

6310 Pettersen Bård M Brannformann  

6310 Rasch Trond M Brannformann  

6310 Solberg Jo Anders M Brannkonstabel I  

6310 Svendsen Jens Erik M Brannkonstabel I  

6310 Tufte Per Egil M Underbrannmester  

6310 Vannebo Greg Kristen M Underbrannmester  

6310 Amundsen Truls M Brannkonstabel  

6310 Flønes Kenneth M Brannkonstabel  

6310 Gudmundsen Robert M Brannkonstabel  
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6310 Løvli Tom M Brannkonstabel  

6310 Eeg-Nielsen Pål Christi M Brannkonstabel  

6310 Grindvollen Even M Brannkonstabel  

6310 Lislerud Morten M Brannkonstabel  

6310 Bratås Øystein M Brannkonstabel  

6310 Drag Geir Anders M Brannkonstabel  

6310 Huseby Ante M Brannkonstabel  

6310 Bergflødt Augen Andreas M Brannkonstabel  

6310 Varfjell Carl Michael M Brannkonstabel  

6310 Winther Martin M Brannkonstabel  

6310 Winther Matias M Brannkonstabel  

6310 Johnsen Rune Rue M Overbrannmester  
6310 Kildal Simon Kristian M Brannkonstabel  

6310 Trømborg Henrik M Overbrannmester/dagtid  

6310 Bakken Øivind M Brannformann/dagtid  

6310 Hillestad Anders M Brannkonstabel  

6310 Hagen Kjetil M Overbrannmester  
6310 Bryntesen Lon Erik M Brannkonstabel  

6310 Hansen Sindre Nedberge M Brannkonstabel  

6311 Knudsen Tor Kjell M Underbrannmester - materialforvalter SF 
6313 Brekke Runar M Overbrannmester/dagtid/deltid Sande 
6313 Lippert Gyrid Beate Reindal K Overbrannmester/dagtid/deltid Svelvik 

Deltid – Sylling      

6320 Bekken Bjørn T M Brannkonstabel  

6320 Berget Roger M Brannkonstabel  

6320 Furøy Thomas M Utrykningsleder deltid  

6320 Karlsen Jon  E. M Brannkonstabel  

6320 Muggerud Dag M Brannkonstabel  

6320 Pettersen Steinar M Brannkonstabel  

6320 Soot Børre M Utrykningsleder deltid  

6320 Wam Håvard M Utrykningsleder deltid  

6320 Sunne Nils Kristian M Brannkonstabel  

6320 Markussen Arve M Utrykningsleder deltid  

6320 Haverstad Sigmund M Brannkonstabel  

6320 Ulvund Finn M Utrykningsleder deltid  

6320 Lollik-Andersen Tom Eek M Brannkonstabel  

Deltid – Sande      

6321 Panman Hendrik R M Utrykningsleder deltid  

6321 Pettersen Tor Martin M Utrykningsleder deltid  

6321 Davidsen David M Brannkonstabel  

6321 Midtenget Kjell J M Utrykningsleder deltid  

6321 Skaflem Terje M Brannkonstabel  

6321 Tønder Trond M Brannkonstabel  
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6321 Tønder Steinar M Brannkonstabel  

6321 Weberg Daniel M Utrykningsleder deltid  

6321 Hansen Rune Andre M Brannkonstabel  

6321 Grimsrud Anders M Brannkonstabel  

6321 Gundbjørgsrud Magne M Brannkonstabel  

6321 Andersen Bjørn Kr. M Brannkonstabel  

6321 Weberg Robin M Brankonstabel  

6321 Reinhartsen Arild M Brannkonstabel  

Deltid – Svelvik      

6322 Pettersen Ivar Gaaserud M Utrykningsleder deltid  

6322 Hellum Steinar M Brannkonstabel  

6322 Klausen Per O Skauge M Brannkonstabel  

6322 Berger Tom M Brannkonstabel  

6322 Sollie Morten M Brannkonstabel  

6322 Haare Viggo M Brannkonstabel  

6322 Bakåsmoen Terje M Brannkonstabel  

6322 Aadne Runar M Brannkonstabel  

6322 Glad Per Viggo M Brannkonstabel  

6322 Reindal Rune E M Utrykningsleder deltid  

6322 Jenssen, Dag Terje M Brannkonstabel  

6322 Strøm Roar M Utrykningsleder deltid  

6322 Surlien Torstein Knem M Brannkonstabel  

6322 Nelson Tom M Utrykningsleder deltid  

6322 Wessel Yngve M Utrykningsleder deltid  

6322 Jørgensen Lasse Herholdt M Brannkonstabel  

6322 Wergeland Inge Harald M Brannkonstabel  

Administrasjon      

6410 Cavallini Iris Alice K Renholder   

6410 Opsahl Aud K Renholder   

6410 Løvaas Lisbeth Fay K Saksbehandler  

6410 Solberg Karin K Avdelingssjef  

6410 Johansen Annikken K Renholder   

6410 Hansen Mette Kristin K Lønns og personalkonsulent 
Nedre Eiker – heltid      

6710 Egge Jan Gunnar M Underbrannmester  

6710 Helgesen Jan M M Underbrannmester  

6710 Henriksen Kjell Arne M Brannformann  

6710 Olsen Arne Christian M Brannkonstabel  

6710 Fevang Jan Erik Olden M Brannkonstabel  

6710 Frogner Thor Inge M Brannkonstabel  

6710 Gulbrandsen Jan M Brannkonstabel  

6710 Syvertsen Pål Chr D M Brannkonstabel  

6710 Jensen Kjetil Wetterstad M Brannkonstabel  



 31 

6710 Simensen Arvid M Brannformann   

6710 Johnsen Bjørn M Brannkonstabel  

6710 Kleven Trond Smith M Brannformann  

6710 Nordseth Hans W. M Brannformann  

6710 Kolbjørnsen Terje M Brannkonstabel  

6710 Simensen Børre M Underbrannmester  

6710 Døviken Børre Mathias M Brannformann  

6710 Døvigen Thor Olaf M Brannkonstabel  

6710 Kongstein Bjørn M Underbrannmester  

6710 Kongelf Jan Otto M Brannkonstabel  

6710 Andersen Frode Hagenlund M Brannkonstabel  

6710 Christensen Håkon Kalbach M Brannkonstabel  

Deltid - Øvre Eiker      

6810 Broz Paul M Utrykningsleder deltid  

6810 Dokken Ole Jørn Shinnes M Utrykningsleder deltid  

6810 Frøyland Bård M Brannkonstabel  

6810 Wenneberg Oddbjørn M Brannkonstabel  

6810 Fjeldheim Kjell Erik M Utrykningsleder deltid  

6810 Pedersen Per B M Brannkonstabel  

6810 Ingstad Geir Anders M Brannkonstabel  

6810 Barosen Tom M Brannkonstabel  

6810 Wendelborg Terje M Brannkonstabel  

6810 Karlsen Kjell Johan M Brannkonstabel  

6810 Berg Stian M Brannkonstabel  

6810 Hæg Anders M Brannkonstabel  

6810 Nedberg Vegar M Brannkonstabel  

6810 Varlo Nils Peder M Brannkonstabel  

6810 Borgen John David M Brannkonstabel  

6810 Jensen Dan William M Brannkonstabel  

6810 Thomassen Roar M Utrykningsleder deltid  

6810 Laag Knut Anders M Brannkonstabel  

Heltidsansatte som også har stilling i deltid:    

6210 Kustner Glenn Espen M Overbrannmester  

6220 Nilsen John Harris M Feiermester  

6310 Johnsen Rune Rue M Overbrannmester  
6313 Lippert Gyrid Beate Reindal K Overbrannmester/dagtid  

6313 Brekke Runar M Overbrannmester  

Tilkallingsvikarer      

6310 Paulsen Martin M Brannkonstabel  

6310 Egge Simen G. M Brannkonstabel  

6310 Woll Martin M Brannkonstabel  

6310 Paulsen Ivar M Brannkonstabel  

6310 Thon Svein Erik M Brannkonstabel  
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6310 Lauren Nils M Brannkonstabel  

6310 Berge Espen M Brannkonstabel  

6310 Aspelien Per Steinar M Brannkonstabel  

6310 Leer Vegard M Brannkonstabel  

6310 Johansen Ola Nordli M Brannkonstabel  
 


