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BUSKERUD SIVILFORSVARSDISTRIKT
Buskerud sivilforsvarsdistrikt dekker hele Buskerud fylke og vil være en forsterkningsressurs ved krise- og
katastrofesituasjoner. Fig-grupper er sett opp som vist i oversiktskart. En slik gruppe har troppsjef og nesttroppsjef,
2 lagførere og 2 nestlagførere, 16 mannskap og eventuelt reserve.
De har alle en 3-ukers tverrfaglig grunnutdannelse som minimum.
FIG vil være klar til å reise fra oppsetningsstedet etter 30 min til 1 time.
Utrustning
FIG’ene er oppsatt med moderne brann- og redningsmateriell samt førstehjelps-, sambands- og ordensmateriell.
Alle FIG’er i Buskerud er oppsatt med eget kjøretøy med opplastet utstyr. I Nore og Uvdal er det i tillegg egen
scooter på henger.
Personellet har full feltbekledning og utlevert sovepose, pakksekk/ryggsekk, vinterbekledning, lykter, kniv,
personlig førstehjelpsutstyr (lommepakning), arbeidshansker m.m. Godkjent verneutstyr er stort sett
avdelingsmateriell og dekker deler av gruppen (gjelder brannhjelmer, verneklær, støvler m.v.).
Brann- og redningsmateriellet omfatter bl..a brannslukningsutstyr av forskjellig slag som slanger, koplinger,
strålerør mm, redningsverktøy, aggregat og belysningsmidler, vernebekledning mm.
I tillegg finnes førstehjelps-, sambands- og ordensmateriell som bl.a. bandasjemateriell, bæremateriell,
personvarmere, brannslokningsapparat, stige, aggregater og belysningsmidler, ulltepper, bærbare radioer,
kokeutrustning, containere for varm mat, tauverk, presenning m.m.
Distriktet disponerer også tre stk oppblåsbare telt (35 kvm) med oppvarming og lys. Teltene er plassert hhv i
Hallingdal, i Nore og Uvdal og i Drammen.
Anmodende myndighet
Aksjonsansvarlige myndigheter - herunder IUA - kan anmode om bistand fra Sivilforsvaret dersom det oppstår
akutte ulykker/katastrofer innen deres ansvarsområde og som i forhold til volum, varighet og kompleksitet overgår
normalkapasiteten til det lokale redningsapparat.
Anmodning om bistand rettes til SF’s vakthavende tjenestemann på døgnbemannet mobil 4888 8988. Vakthavende
vurderer anmodningen, beslutter hvilken avdeling/-er som skal kalles inn og iverksetter innkalling. Personellet
kalles inn vha et talemeldingssystem via telefon.
Ved bistandsanmodning skal det opplyses hva som har skjedd, hvor det har skjedd - samt hvor mye personell
og/eller hvilke materiell som behøves.
Oppfølgingsstyrker
Det er hhv 4, 2 og 1 tropp(er) i Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Disse kan mellom annet stille med mobile
kjøkken til forpleining av ca 300 personer.
Annen bistand
SF har kompetanse på flere områder som m.a. administrativ logistikk - registrere personell og materiell, drifte
samle-, splitt- og renseplasser, lede forsynings- og transporttjeneste, foresta vakt-, kontroll og sikringstjeneste m.v.
(medfører kostnad)

VESTFOLD SIVILFORSVARSDISTRIKT
Det er en FIG plassert i Svelvik. Varsling skjer via vakttelefon 481 59 830.
Utover dette er FIG i Svelvik standard utrustet og kan dra nytte av ressurser ellers i Vestfold sivilforsvarsdistrikt.
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RESSURSER FRA TELEMARK HEIMEVERNDISTRIKT 03
1. INNLEDNING
TELEMARK Heimeverndistrikt 03 (HV 03) dekker følgende kommuner i vår region:

Kongsberg

Flesberg

Rollag

Nore og Uvdal.
2. BISTAND
Iht Heimevernslovens § 13 kan HV pålegges ekstraordinar tjeneste som tar sikte på å avverge og begrense
naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker.
Det har foreløpig ikke vært mulig å få inngått en formell avtale om støtte med HV 03 tilsvarende som for HV 06.
Det er dog realistisk å regne med at i en forurensningssituasjon vil man kunne få tilsvarende støtte fra HV 03 som
den som fremgår av avtalene med HV 06.
3. ANMODNING OM STØTTE
Anmodning om støtte fremmes direkte fra Skadestedsleder til vedkommende HV-område eller til TELEMARK
HV-distrikt 03 tel 32 77 50 00 (sentralbord HEISTADMOEN).
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RESSURSER FRA JERNBANEVERKET
1.

GENERELT

1.1 Referanse
Jernbaneverket, Region Øst, Besøksadresse: Stortorvet 7, 0107 Oslo. Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar.
Kontaktperson: Togleder Drammen-Hønefoss 32 83 17 33 eller 32 27 57 18 (nødnummer).
Togleder Hønefoss-Bergen 55 32 79 04
1.2 Jernbaneverket har ressurser som kan anvendes i en forurensningssituasjon.
Hvis uhellet skjer i forbindelse med en togtransport, er togleder en nøkkelperson hva angår å skaffe tilveie
nødvendige interne ressurser fra Jernbaneverket for skadebekjempelsen. Han vil benytte seg av de interne
prosedyrer for å få de nødvendige ressurser til skadestedet fra Jernbaneverket. Hvis uhellet skjer utenfor jernbanens
eget ansvarsområde, og skadestedsledelsen ønsker bistand fra Jernbaneverket, gjøres henvendelse til nærmeste
betjente jernbanestasjon v/togleder som vil være behjelpelig med å fremskaffe ressursene.
2.
RESSURSER
2.1 Ressurser til rådighet.
Endringer i personell - og materielldisponering i Jernbaneverket, gjør at Jernbaneverket ikke kan garantere at den
oversikten over materiell og personell som er tatt med i denne plan til enhver tid er korrekt. Den må derfor tas med
et visst forbehold. Nærmeste betjente jernbanestasjon vil i alle tilfelle være behjelpelig med å lokalisere hvor
ressursene befinner seg.
2.2 Teknisk personale
Teknisk personell (Bane/Elektro) er stasjonert følgende steder:
Drammen, Kongsberg Hønefoss, Hokksund, Gulsvik, Nesbyen, Ål og Geilo.
2.3







Skinnegående materiell
Robeltralle med kran og tilhenger (Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Ål)
Redskapsvogn med div teknisk utstyr som hydrauliske jekker etc (Drammen)
Revisjonsvogn med lift (Hokksund, Nesbyen, Hønefoss og Ål)
Tankvogn/vannvogn (Nordagutu og Ål – kun sommer)
Vogner for massetransport (ingen i dag)
Sidetippvogner (ingen i dag)

2.4






Annet materiell
Hjullaster (Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Ål (Geilo/Ustaoset om vinteren))
Kombinert hjullaster/gravemaskin (Hønefoss)
Gravemaskiner (Kongsberg 5,5T, Ål 5T, Gulsvik 5T)
Lastebil med kran (Hokksund, Kongsberg, Ål (7,5T med 2 tonnmeter kran og uten tipp).
Diverse bilmateriell (Drammen, Hokksund, Hønefoss, Nesbyen og Ål)

3.
ANNEN STØTTE
Jernbaneverket har også muligheter til å rekvirere personell/materiell fra mer fjerntliggende steder ved
uhell/ulykker av større omfang.
Materiell som er listet ovenfor er til alminnelig bruk og ikke spesielt beregnet på bekjempelse av akutt
forurensning.
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RESSURSER FRA ANDRE VIRKSOMHETER
1.
Generelt
I tillegg til de ressurser som disponeres av det offentlige (kommune, fylke, Forsvaret, Sivilforsvaret m m) og som
er tatt med i de forskjellige undervedlegg til dette vedlegg, vil en rekke større bedrifter og virksomheter innen det
området som dekkes av denne plan ha til disposisjon både personell og materiellressurser som er anvendbare i en
forurensningssituasjon. Oversikter over slike ressurser er begrenset. Derfor vil lokalkunnskap og lokale avtaler om
støtte fra bedrifter og virksomheter i de enkelte kommuner være et meget nyttig supplement til dette planverket.
2.
Oversikt over private virksomheter som kan gi støtte i en forurensningsaksjon
En del større bedrifter som behandler/lagrer/produserer farlige eller forurensende stoffer er av KLIF pålagt en viss
beredskap mot forurensning. I ”Storulykkeforskriften” er innarbeidet krav til organisering og beredskap mot
hendelser som kan ha store skadevirkninger på mennesker, miljø og materielle verdier. I tillegg vil disse og en del
andre større bedrifter være pålagt å holde et organisert Industrivern hvor det inngår både spesialkompetanse hos
personellet såvel som hensiktsmessig materiell.

3.
Spesielt om oljeselskapene
De største oljeselskapene har samarbeidsavtaler som gjelder begrensning av skader ved større forurensningstilfeller
både på sjø og land. Dette innebærer i tillegg til de ressurser som er spesifisert i de forskjellige undervedlegg til
dette vedlegg, bla annet utstasjonering av spesielle containere/hengere med materiell forskjellige steder i området,
og at oljeselskapene er beredt til på kort varsel å stille eksperter på skadestedet hvor som helst, om nødvendig ved å
bruke fly eller helikopter for transport.
For støtte fra oljeselskapene gjøres henvendelse som følger:
Oljeselskapene tel 22 67 20 61 (døgnvakta på Sjursøya)
Oljeselskapenes Industrivern 22 68 42 30 (mob.til Industrivernleder 91556111)

