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Sentral utstyrspakke 
 

Sentral utstyrspakke er som for regional utstyrspakke. I tillegg kommer: 

 

BÅT  

Njord: 6,5m + plattform. Vannjet. Bauglem. 236 hk. 

Tjalve: 11m. 300 hk. Slepekraft 5tonn. Kran m/løftekraft 600 kg. Brannpumpe m/kapasitet 144m3/t  

+ diverse småbåter 

 

LENSER 

750 m sjø-/havlenser. (150 m pakket i Boom-Bag) 

 

Oljeskimmer: 

Foxtail 1-6 m/pumpe og hydraulikkaggregat, m/flottører. 1 stk. 

Foxtail 2-6 m/pumpe 1 stk. (kan benytte hydraulikkaggregat til 1-6) 

 

Høyviskøs oljepumpe m/hydraulikkaggregat. 1 stk. 

 

Utover dette er det gjort avtale om ytterligere utstyr med øvrige IUA tilknyttet Oslofjorden.   
 

Regional utstyrspakke – Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Gol 
 

ELEKTRISK UTSTYR  
Prism lighting-system, en i hver utstyrspakke.  

Led-lykter, hodelys, 10 i hver utstyrspakke.  

 

HÅND VERKTØY/-REDSKAP  
Gnistfritt verktøy 

 Hammer, meisel, trakt  

  Jordspyd med kabel  

 Aluminiumsrenner  

Pressluftdrill med hulltakingsutstyr, en i hver utstyrspakke.  

Hakker og spader, 10 stk pr pakke  

 

VERNEUTSTYR 
Gass og kjemikalieverndrakter med, 3-4 i hver utstyrspakke  

Splashbeskyttelse for drakter over, 3-4 i hver utstyrspakke  

Hansker godkjent for kulde, 5 par i hver utstyrspakke  

Engangsdrakter, 350 i Drammen og 50 i de øvrige pakker  

 

TETTEUTSTYR 

Utstyr 0,5 bar: 

Rørtettingsplugger, 4 stk (10x20/20x40/30x50/50x100)  

Rørklammesett (erstattet bandasje), 1 sett pr pakke  

Lekkasjetetningspute med tetningsplate, LD 50x30, 1 i  hver pakke  

Reduksjonsventil, styreenhet og slanger for utstyr  

Fotpumpe for tetteutstyr 0,5 bar  

Utstyr 8 bar: 

Løftepute 12 og 18 tonn med styreenhet og slanger   

 

Snellebelter 5 m 10 stk pr. utstyrspakke  

Teflonplugger, 1 sett pr pakke  

Treplugger/-kiler, en sekk pr utstyrpakke  

Sølvtape, 5 ruller pr pakke  
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OPPSAMLINGSUTSTYR 

Oljelenser m/forankringsutstyr, 500 m ved Drammen  

Absorberende lenser med skjørt, 200 m ved Drammen og Hallingdal,  

300 m ved Ringerike og Kongsberg  

Absorbsjonsmiddel, en pall i hver pakke (torv eller bark)  

(for lenser og absorbsjonsmiddel må det være avtale om å få ut mer) 

Kondenseringssett, 1 sett i hver pakke  

Oppsamlingskar, 3000 l, 1 i hver pakke  

Plastkar med lokk, 300 l, 3 stk pr pakke  

Plastrull, 3 stk pr pakke  

Søppelsekker, 5 stk ruller pr pakke  

Presenning, 6x10 og 18x24, 2 stk pr pakke  

Syrepumpe med tilleggsutstyr, 1 stk pr pakke  

Ex-pumpe med tilleggsutstyr, 1 stk pr pakke  

Ex-fatpumpe med tilleggsutstyr, 1 stk pr pakke  

 

MÅLEUTSTYR 

pH-papir, 3 sett pr. pakke  

Gassmåler (O2, CO, NH3, CH4 (ex), SO2)  

 

SANERINGSUTSTYR 

Saneringsdusj med kar  

 

ANNET UTSTYR 

Varseltrekant merket olje, øvelse, kjemikalie, 3 stk pr pakke  

Båt etter behov.  

Egnet transportenhet*  

 

 

Lokal utstyrspakke – hvert brannvesen i Buskerud 
 

ELEKTRISK UTSTYR  
Strømaggregat 4500 W med lysutstyr1 stk   

Lommelykter, eksplosjonssikre 4 stk   

 

HÅND VERKTØY/-REDSKAP  
En verktøysats (baufil, skifte- og fastnøkler, boltesaks, rørtang, skrutrekkere, tvinger, brekkjern m.v.) 

Grafser, spader, hakker, øks, bøtter, rive, spett, slegge, skuffe, piassavakoster m.v.   

Tauverk 

Metalltråd 

 

VERNEUTSTYR  
Redningsvest 

Førstehjelpsutstyr med skyllevæske 

Engangsdrakter 

Røykdykkersett med ekstra flasker 

Splashdrakter 

 

TETTE-/OPPDEMMINGSUTSTYR  
Trykkluftflasker med reduksjonsventil og styreenhet/-slanger 

Forlengelsesbelter 

Diverse trekiler  

Rørklammer for ulike rørdimensjoner 1 sats  

Zugol, sekker â 250 1 3 sekker  
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Kalk 50 l  

Skum (alkoholbestandig), kanner å 25 1 2 kanner  

Absorberende lense 50 m  

Tauverk for festing av lenser 100 m  

Blåse for merking 1 stk  

Anker, 10 kg 1 stk  

Selvreisende oppsamlingskar (min 1000 I) 1 stk  

Stor armert presenning (for tildekking av tank/tankbil) 1 stk  

 

OPPSAMLINGSUTSTYR (volum) 
Plastrull, (vanlig byggeplast)  

Søppelsekker, sorte ruller  

Presenning, armert   

- 6 x 10 m 2 stk   

- 18 x 24 m 2 stk   

 

ANNET 
Ex-måler, 

Sambandsutstyr etter lokal risiko. 

Kikkert 

Måleutstyr for syre/base (papir) 1 sett  

Perm for farlig gods 1 stk  

Førstehjelpskoffert 1 stk  

Egnet båt inv. etter behov, jfr. kommunens ROS-analyse 

 

 


