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INNLEDNING
Buskerud sivilforsvarsdistrikt dekker hele Buskerud fylke.
Sivilforsvaret er Statens forsterkningsressurs og vil på anmodning kunne bistå andre myndigheter ved
uønskede hendelser i en krise- eller katastrofesituasjon i fredstid. Dette undervedlegg gir i grove trekk
oversikt over den bistand Sivilforsvaret kan yte innen eget fylke, samt anvisning om hvordan
bistandsanmodning skal fremsettes. Det legges vekt på fleksibilitet for å gi den støtte som blir etterspurt
(volum, varighet og tjenestespekter). Bistand i akutte situasjoner omfattes av vårt fredsinnsatskonsept og
alle SF's kostnader dekkes av vårt budsjett. Det må likevel påregnes at skadevolder må erstatte tap og skade
på materiell og utstyr. Iht SF utlånsregler skal ødelagt materiell erstattes med nytt eller tilsvarende brukt
materiell.

FREDSINNSATSGRUPPER
Organisering
I følgende kommuner er det etter avtale mellom Sivilforsvaret og de respektive kommuner satt opp en
Fredsinnsatsgruppe (FIG) geografisk plassert som angitt i parentes (totalt 7 grupper):
▪ Drammen
(Drammen)
▪ Hurum
(Tofte) - NB kun personellstyrke i første omgang - utstyr lagret midl i Drammen
▪ Øvre Eiker
(Vestfossen)
▪ Nore og Uvdal (Rødberg)
▪ Ringerike
(Hønefoss)
▪ Gol
(Gol)
▪ Hol
(Hol/Djupedalen)
I tillegg har vi oppsatt 7 FIG Personell-grupper i distriktet. Disse gruppene er identisk med FIG-ene, men
mangler eget avdelingsutstyr. Disse gruppene er satt opp i:
▪ Drammen:
4 grupper
▪ Kongsberg:
2 grupper
▪ Ringerike:
1 gruppe
En fredsinnsatsgruppe (FIG) består fullt oppsatt av 24 personer:
▪ 1 troppsjef og 1 nesttroppsjef
▪ 2 lagfører2, 2 nestlagfører,
▪ 16 innsatsmannskaper
▪ 2 reserver
De har alle en 3-ukers tverrfaglig grunnutdannelse som minimum.
(Deler av) FIG vil være klar til å reise fra oppsetningsstedet etter 30 min til 1 time. Når gruppen vil kunne
være fremme på innsatsstedet er avhengig av kjørevei. Innsats i nabokommunene vil derfor normalt ta noe
lenger tid enn innsats i vertskommune.
Utrustning
FIG’ene (dvs 7 grupper ) er oppsatt med moderne brann- og redningsmateriell samt førstehjelps-, sambandsog ordensmateriell.
Alle FIG-er i Buskerud er oppsatt med eget kjøretøy med opplastet utstyr (FIG Hurum er midl uten kjøretøy
og materiell - dette er lagret p.t. lagret i Drammen). Resterende materiell er lastet opp på tilhenger/-e.
Vi har en ATV plassert i Drammen og en snøscooter på Rødberg, Nore og Uvdal.
Personellet har full (moderne) helårs feltbekledning.
Brann- og redningsmateriellet omfatter bl a brannslukningsutstyr av forskjellig slag som slanger, koplinger,
strålerør mm, redningsverktøy, aggregat og belysningsmidler, vernebekledning mm. Hver FIG har en
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motorbrannsprøyte med kapasitet 1 600 1/min plassert på lavett/henger (noen FIG-er har to sprøyter hver).
I tillegg finnes førstehjelps-, sambands- og ordensmateriell som bl.a bandasjemateriell, båremateriell,
personvarmere, brannslokningsapparat, stige, aggregater og belysningsmidler, ulltepper, bærbare radioer,
kokeutrustning, containere for varmt vann, tauverk, presenning m m.
Distriktet disponerer også 5 stk oppblåsbare telt (ca 35 kvm) med oppvarming og lys - også områdebelysning
(Power-Moon). Teltene er plassert hhv Gol, Rødberg, Vestfossen, Ringerike og 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 vår vakthavende tjenestemann på døgnbemannet mobil 48 88 89 88.
Vakthavende analyserer og 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.

ANNEN BISTAND
Sivilforsvaret kan med fast personell og tjenestepliktig personell bistå i forhold til ulike oppgaver innenfor
administrativ logistikk (registrere personell og materiell, drifte samle-, splitt- og renseplasser, lede
forsynings- og transporttjeneste, forestå vakt-, kontroll og sikringstjeneste m.v.).
Aksjonsledelsen må planlegge for at SF’s bistand til administrativ logistikk begrenses til den tid det vil ta å
bygge opp en permanent innsats- og driftsorganisasjon.

Slik bistand (bistand utover akuttfasen) kommer ikke inn under Sivilforsvarets fredsinnsatskonsept og våre
kostnader (personell- og materiell m.v.) dekkes av oppdragsgiver (IUA) iht avtale.

I tillegg til de ressurser som det enkelte distrikt besitter, er det utviklet rutiner for å hente inn ressurser
(materiell, personell og kompetanse) fra andre distrikter og fra Sivilforsvarets Sentrallager (SFSL) på
Starum.
Revidert nov 13

SIVILFORSVARET SOM RESSURS
Godkjent:

Revisjon: 01-2014

Dato:

21.03.2014

Side 3 av 4

RESSURSER FRA VESTFOLD SIVILFORSVARSDISTRIKT (til IUA Buskerud)
Avd. Svelvik
I Svelvik kommune er det en fredsinnsatsgruppe (FIG) som skal kunne støtte brannvesen, politi og
helsevesen med materiell og mannskaper der det er behov. Deler av FIG kan også rekvireres, eks. to mann og
lysutstyr, aggregater og lignende. Innen en time skal deler av styrken være klar til innsats i et skadeområde.
Anmodning om bruk av mannskaper eller materiell fra Sivilforsvaret i Vestfold skjer til vakthavende ved
Vestfold sivilforsvarsdistrikt på ALARMTELEFON 48 15 98 30 (som er døgnbemannet).
FIG Svelvik:
FIG Svelvik består fullt oppsatt av 22 personer
1 FIG leder
1 FIG nestleder
2 lag, hvert lag består av 1 lagfører, 1 nest lagfører og 8 mannskaper
Mannskapene har gjennomgått en 3 ukers tverrfaglig grunnopplæring innen brann, redning og sanitet.
Utrustning:
FIG Svelvik er oppsatt med brann- og redningsmateriell, lysutstyr, eget sambandsmateriell, materiell til
opprettelse av samleplass for skadde og noe sanitetsmateriell. Dette materiellet er lastet opp i en bil. I tillegg
kommer det en motorsprøyte med kapasitet på 1600 l/m. Det kan skaffes telt på 25m `.
Sivilforsvarets Renseenhet (SRE)
Sivilforsvaret i Vestfold har en renseenhet. Dette utstyret og mannskap som er spesialtrent til å kunne bistå
ved ulykke med farlige kjemikalier eller terroranslag med ABC-våpen. Enheten kan rense inntil 120
pasienter på en time før videre transport til sykehus. Den er stasjonert i Tønsberg, men kan rekvireres med
mannskap på kort varsel.
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