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BRANNSJEFENS SAMMENDRAG
I 2015 nådde vi vårt viktigste mål om at ingen skal
omkomme i brann i Asker og Bærum. En person
omkom i trafikken.
Den viktigste oppgaven i 2015 har vært arbeidet med å
sikre innbyggere som er i risikogruppene (Trygg
Hjemme). Brannvesenet og eierkommunene har
kommet et godt stykke videre i prosjektet i 2015, men
har ennå noe igjen før vi kommer over i en driftsfase
med fastsatt sikkerhetsnivå samt enkel og rask
iverksetting av tiltak for personer i risikogruppene.
Driftsregnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr.
2,8 millioner ABBV fikk et negativt premieavvik på kr.
1,8 millioner som vil bli reversert i 2016.
Mindreforbruket er sammensatt, og skyldes i hovedsak
reduserte lønnskostnader og økte inntekter. Det er
brukt kr. 4,4 millioner av selskapets premiefond til å
dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 2015.
Premiefondet i KLP ble tilført kr. 5,2 millioner i renter
og overskudd i løpet av 2015. Det er årsaken til at vi
ved årsslutt står med et høyere premiefond enn ved
inngangen til 2015 til tross for at vi har brukt kr. 4,4
millioner til oppdekking av pensjonskostnader i 2015.
Det står kr. 19,9 millioner på premiefondet pr. 31.12.2015. I henhold til regulert driftsbudsjett for
2015 er det avsatt 1,7 millioner til disposisjonsfond investering til oppdekking av fremtidige
investeringer.
Investeringsregnskapet for 2015 balanserer. Det er innkjøpt krokløftbil, lettbåt, traktor og foretatt
restbetaling på lift levert i 2014. Uteområdene på Isi øvelsesanlegg er asfaltert og store deler av
HMS prosjektet ren/skitten sone er gjennomført. Videre er det foretatt en ny delbetaling på
alarmbehandlingsverktøy Transfire 8 Alarm. Den resterende delbetalingen på
alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 Alarm vil bli overført til 2016 via et regulert
investeringsbudsjett for 2016.
Det har vært en stor brann (Sportslåven på Ballerud) i 2015. De fleste brannene ble slukket raskt.
Antall utrykninger har økt med 0,4 % til 4008 utrykninger i 2015. De unødige brannalarmene fra
egne kunder og fra vaktselskap har økt fra 1409 til 1490 utrykninger (5,7 %), mens
innbruddsalarmene er redusert fra 1107 til 1046 utrykninger (5,5 %). Unødige brannalarmer og
innbruddsalarmer stod for over 63 % av totalt antall utrykninger. Det tilsvarer 3 % reduksjon fra
2014.
Sykefraværet har økt fra 4,1 % til 4,2 %. Det er langt fra vårt interne IA-mål på 3,2 %. Det legges
stor vekt på systematisk HMS-arbeid i virksomheten, særlig i forbindelse med det store antallet nye
mannskaper i beredskapsstyrken de siste årene. Det har vært en alvorlig nestenulykke i 2015. Det
skjedde under slokkeinnsats i Sportslåven på Ballerud som var brukt som lager. Tiltak er iverksatt
for å hindre nye tilsvarende hendelser.
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Særskilte
utfordringer 2015:

Bidra til at kommunene ivaretar risikogruppene – Trygg hjemme.
Få prosjektet «på skinner».
Prosjektet er ikke helt «på skinner» ennå, men har kommet et godt stykke
videre i 2015.
Øke håndteringsevnen ved å utvikle samarbeidet med andre nødetater
og nabobrannvesen.
Håndteringsevnen er økt, særlig gjennom planlegging og oppstart av øvelser
med politi og helse i forbindelse med PLIVO (Pågående Livstruende Vold) og
gjennom prosjektet for å etablere en felles 110-sentral med Oslo. Dette er en
utfordring vi alltid må ha fokus på.
Vurdere mulig samarbeid om felles 110-sentral
Prosjektet med mål om å etablere felles 110-sentral ble startet opp i 2015.
Målsettingen er å etablere en felles sentral 01.01.17.
Forebygge kreftfare for brannfolk.
Det gjort veldig mange tiltak for å skille ren og skitten (røykforurenset) sone
og tilrettelegge for å forebygge kreftfare i 2015, men prosjektet er ikke
fullført.
Evaluere og evt. endre våre fysiske krav, helsekrav og opptakskrav.
Fysiske krav, helsekrav og opptakskrav er endret. Målet er nådd.
Fastsette fremtidig kontorplassering etter bygging av ny
ambulansestasjon.
Vi har ikke vedtatt hvordan brannvesenet skal benytte arealene på Asker
brannstasjon på best mulig måte når lokalene til dagens ambulansestasjon
blir ledige 01.11.16 og 110-sentralens arealer blir ledige 01.01.17. Målet er
ikke nådd.
Etablere nytt kundehåndteringssystem tilknyttet det nye nødnettet
(TETRA) og ta ut effektiviserings- og samhandlingsgevinster.
Det nye alarmbehandlingsverktøyet (Transfire 8 Alarm) er etablert. Den
administrative delen (Transfire 8 Web) er utsatt til våren 2016. Målet er delvis
nådd i 2015.

Målstyringsdokumenter:

Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter
Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport
Brannsjefens virksomhetsrapport for 2014 samt tertialrapport 1 og 2 for 2015
er utarbeidet.
Utarbeidelse av økonomiplan for 2016 – 2019
Økonomiplan 2016 – 2019 er utarbeidet.
Utarbeide budsjett og handlingsplan for 2016
Budsjett 2016 er utarbeidet og presentert for brannstyret og vedtatt i
representantskapet, og handlingsplan 2016 er vedtatt av brannstyret.
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BRANNFOREBYGGENDE AVDELING

Foto: ABBV
Mål forebyggende:
Innføre risikobasert brannforebyggende arbeid etter føringer i Stortings- melding nr. 35 og Brannog eksplosjonsvernloven § 11 og føringene gitt i NOU2012:4 Trygg Hjemme
Avdelingen skal i løpet av 2015 arbeide med å rette det forebyggende arbeidet i enda større
grad mot områder hvor risikoen er størst. Dette innebærer blant annet videreføring av
arbeidet med å effektivisere tilsynsarbeidet i særskilte brannobjekter for å frigjøre ressurser
til andre risikoobjekter/-grupper. Arbeidet med «Trygg Hjemme» skal prioriteres og
videreutvikles.
Målet er delvis nådd.
Delmål forebyggende:
1. Feietjenesten
a. Opprettholde feietjenesten i henhold til avtalene, og sikre at feiing og tilsyn
utføres forskriftsmessig og i henhold til gjeldende avtaler og
kvalitetssikringsdokument. Det skal også arbeides med å samordne informasjon
om tjenesten ovenfor innbyggerne i forbindelse med lansering av nye web-sider
for ABBV. I 2015 skal det i Asker og Bærum utføres henholdsvis ca. 4 000 og ca.
7 000 tilsyn samt feies ca. 10 000 og ca. 16 500 pipeløp.
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Pipeløp (antall)
Mål 2015 – feide piper
Antall feide piper
+ Antall ikke feide piper (ikke
klargjort for feiing/ikke
hjemme)
= Totalt antall besøkte piper
Treffprosent (Antall feide
piper/Totalt antall besøkte
piper)
Måloppnåelse for perioden
(Antall feide piper/Mål 2015 –
feide piper)
Tilsyn (antall)
Mål for 2015 – utførte tilsyn
Antall utførte tilsyn
+Antall ikke utført - ingen
hjemme
= Totalt antall besøkte
Treffprosent (Antall utførte
tilsyn/Totalt antall besøkte)
Måloppnåelse for perioden
utførte tilsyn (Antall utførte
tilsyn/Mål for 2015 – utførte
tilsyn)
Registreringer

Asker
9 200
8 834

Bærum
16 357
16 097

402
9 236

1 348
17 445

95,7 %

92,3 %

96,0 %
Asker
4 200
4 042
201

98,4 %
Bærum
6 580
5 761
677

4 243
95,3 %

6 438
89,5 %

96,2 %

87,6 %

416

2 290

117
248
4

234
807
5

Antall avvik ved
fyringsanlegg
Feil ved varslingsutstyr
Feil ved slokkeutstyr
Feil ved rømningsvei

Det kan være at tallene er noe unøyaktige, fordi det totale antall fyringsanlegg endres hvert år og fordi de
geografiske grensene for hvor det skal feies ofte justeres i løpet av året. I løpet av 4 år (en runde) vil dette
utjevnes.

Feie- og tilsynstjenester AS (Asker) sin treffprosent og måloppnåelse vurderes som
tilfredsstillende. Feieren AS (Bærum) sin treffprosent og måloppnåelse vurderes som
tilfredsstillende på feiing. Treffprosent på tilsyn er økt med 7,3 %-poeng sammenliknet med
2014. Brannvesenet vil fortsette å ha fokus med Feieren AS på å løfte treffprosent ytterligere
på tilsyn til over 90 %.
I forbindelse med ny kontraktsperiode for feiertjenestene (fra 2016) ble det i 2015 laget nye
maler for de ulike feierlappene som benyttes. Å sørge for enhetlig informasjon i begge
kommuner uavhengig av hvilket feierfirma som utfører jobben har vært en viktig målsetting i
arbeidet. I tillegg har arbeidet resultert i lettfattelig informasjon for innbyggerne, i form av klart
språk i de ulike lappene/informasjonsskrivene. Vi håper også at dette kan bidra til å øke
treffprosenten på tjenestene. Det er fortsatt for stor differanse mellom antall avvik i Asker og i
Bærum. ABBV vil fortsette å arbeide for at leverandørene har like kriterier for å fastslå hva som
er avvik.
Arbeidet med nye nettsider ble avsluttet i 2015.
Delmål 1a vurderes som nådd.
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b. Sørge for inngåelse av nye kontrakter om feiertjenester gjeldende fra 1.1.2016.
Vi har inngått nye kontrakter for feietjenester i 2015. Målet er nådd.
2. Seksjon for tilsyn med virksomheter
a. Gjennomføre behovsprøvde aktiviteter (tilsyn/informasjon/kurs/ingen aktivitet) i
særskilte brannobjekter og med virksomheter som håndterer farlig stoff
(gassanlegg) slik at innsatsen rettes mot de områder som gir størst
sikkerhetsmessig gevinst.
Målet er nådd, men bare for særskilte objekter
b. Gjennomføre minimum en revisjon i en større virksomhet/stor eiendomsbesitter.
Målet er ikke nådd.
c. Gjennomføre informasjonstiltak i form av minst to gratis kurs i internkontroll for
boligselskaper og forsamlingslokaler (utleie).
Målet er nådd, men kun for boligselskaper
d. Gjennomføre informative besøk i minimum 10 restauranter/utelivsbransjen.
Målet er nådd.
e. Delta på minimum 20 samordnede tilsyn i virksomheter med andre etater for å
øke nedslagsfeltet, bli mer synlige og bygge nettverk med andre tilsynsetater.
Målet ikke nådd fordi politiet avviklet aktiviteten med tverretatlige aksjoner i 2015.
Tilsynsarbeidet skal videreutvikles med fokus på blant annet:
i. Systematisering og effektivisering gjennom risikobasert tilsyn
ii. Sikkerhetskultur og systemer (internkontroll), og mindre på detaljkontroll
iii. Gjennomføre etterkontroller der dette vurderes nødvendig
iv. Gjennomføre minimum 9 tilsynsmøter/fagmøter for utvikling og
kompetanseheving
v. Utføre enhetlig og korrekt saksbehandling gjennom kvalitetssikring
Målet er nådd for videreutvikling av tilsynsarbeidet.
Bakgrunnen for at tilsynsseksjonen ikke har nådd alle målene er:
langtidssykefravær i seksjonen
fraværende leder (bidradt i andre avdelinger, lengere kursdeltagelse og
pappapermisjon)
ressurser har gått med til opplæring av kollega i intern utviklingsstilling
3. Seksjon Trygg Hjemme skal fokusere på blant annet:
a) Bistå kommunene i Trygg Hjemme-arbeidet slik at de ivaretar sitt ansvar overfor
utsatte grupper.
Samarbeidsavtalen med kommunene er i drift. Vi har gjennomført følgende møter i 2015:
- Antall styringsgruppemøter
2
- Antall arbeidsgruppemøter
5
Målet er bare delvis nådd.
b) Respondere og følge opp bekymringsmeldinger (forventer mer enn 100)
- Antall stengevedtak 2015:
6
- Antall tvangsryddinger 2015:
1
- Antall mottatte/avsluttede saker Asker kommune 2015:
41/28
- Antall mottatte/avsluttede saker Bærum 2015:
71/44
- Totalt mottatte bekymringsmeldinger 2015:
112
- Avsluttede saker 2015:
72
Hver enkelt sak kan i noen tilfeller generere mange besøk/møter. Enkeltsaker kan dermed
være svært arbeidskrevende og «langdryge». Det har vist seg at saker som seksjonen har
avsluttet, av og til «dukker opp igjen» i form av nye bekymringsmeldinger. Dette kan tyde
på at «oppfølgingsregimet» i eierkommunene kan forbedres. Målet vurderes som nådd.
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c) Delta på ulike arenaer som:
i) FN dagen (eldredagen)
ii) «Børsen» (Bærum kommune)
iii) Røykvarslerens dag
iv) Aksjon boligbrann
Vi har deltatt på disse arrangementene. Målet er nådd.
4. Informasjonsenheten Det skal gjennomføres informasjons- og brannforebyggende tiltak
rettet mot boliger/privatpersoner.
Følgende informasjons-/motivasjonsarbeid er gjennomført

Opplevelsesdag på brannstasjonen som oppstart på femåringsprosjektet

Avslutningsshow for femåringsprosjektet med Eldar og Vanja hvor 1300 femåringer var
til stede.

Brannvesenets julekalender (utarbeides av ABBV og NRBR)
Opplaget for papirkalenderen var 30.000 som selges til brannvesen (72
kommuner)
Nettkalenderen fikk 262.284 sidevisninger
Vi mottok over 42.000 svar på konkurransene i julekalenderen fra hele landet
ABBV underviste ca. 4.200 elever på 4. og 6. trinn i Asker og Bærum
Budstikka omtalte kalenderen og viste film på sine nettsider:
http://www.budstikka.no/roykvarsler/julekalender/nesoya-skole/setter-fokus-medroykvarslermannen/s/5-55-199723

-

Innslag om julekalenderen på NRK Østlandsendingen:
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA02023815/01-122015#t=2h28m7s






Åpen dag på brannstasjonene; vår på Bekkestua og høst i Asker
ABBVs web-sider. (Nye nettsider ble lansert 19. august 2015. (www.abbv.no)).
Facebook (har ultimo 2015 i overkant av 1400 følgere)
Pressemelding/innsalg av viktige brannforebyggende saker til lokal/regional presse
- Flere branner i 2015
http://www.budstikka.no/Flere_branner_i_2015-5-55-39647.html
- Julens skrekkbilder
http://www.budstikka.no/torrkoking/brann/desember/julens-skrekkbilder/s/5-55201460
- Dette er reglene for oppskyting av fyrverkeri
http://www.budstikka.no/asker-og-barum-brannvesen/nyttarsaften/dette-er-reglenefor-oppskyting-av-fyrverkeri/s/5-55-242699

Fast brannverninformasjon i kommunale info-aviser

Skogbranninformasjon

Undervisning på seniorsentre

Kjøkkenprat på FNs eldredag 1. oktober

Infobrosjyre for serveringssteder

Studentkampanje/utleieboliger

Aksjon boligbrann kveldsaksjoner (99 sikkerhetssjekker) på utvalgte adresser (nasjonal
aksjon)

Trygg på sjøen

Informasjon fremmedspråklige (informasjonsmøter for innføringsklasser, forelest på
språkcafeen m.m.)
Målet er nådd.
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5. Kursenheten
Gjennomføre ekstern kurs- og øvelsesvirksomhet med en brutto inntjening på minimum
kr. 1 200 000,-.
Det ble tidlig i 2015 kjent at virksomheten skulle avvikles 1.1.2016. Dette virket inn på resultatet.
Målet er ikke nådd.
Gjennomførte kurs/øvelser:
Antall kurs/øvelser
Antall kursdeltakere
Brutto kursinntekter (kr.)

Pr. 31.12.2014
115
5 333
1 065 463

Pr. 31.12.2015
67
1 506
1 098 895

6. Saksbehandlingsenheten
a. Styrke samarbeidet med bygningssjefene (byggesak) og delta på
byggesakstilsyn og evt. forhåndskonferanser.
Målet er nådd.
b. Utarbeide/kvalitetssikre rutiner for intern saksbehandling samt informasjon og
retningslinjer for innbyggere, tiltakshavere, rådgivere etc.
Målet er nådd.
c. Sørge for at informasjon og retningslinjer gjøres lett tilgjengelig på ABBV´s
nettsider.
Målet er nådd.
d. Kartlegge objekter (boliger) med ett trapperom som ikke er oppgradert til «nyere
forskrifter» (før 1985).
Målet er ikke nådd. Prosjektet fortsetter i 2016.
7. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på alle typer saker skal være under to uker.
Antall saker
Byggesaker
Brannfarlig vare (lagring)
Eksplosive varer (særlig
fyrverkeri)
Feieroppfølging inkl
fyringsanlegg
Reguleringsplaner
Overnatting/annerledes bruk

Målet nådd i
2015?
Ja
Ja
Ja

Reelt antall
i 2015
77
55
84

Totalt 2014

Ja

574

569

Ja
Ja

65
130

63
154

38
53
110
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110 - SENTRALEN

Foto: ABBV
Mål alarmsentral:
Ved meldinger om brann og andre ulykker fra publikum skal operatørene besvare første melding
innen 10 sekunder og kalle ut mannskapene innen 60 sekunder etter at meldingen er oppfattet,
eller snarest mulig etter at eventuelle andre livsviktige alarmmeldinger er betjent. Operatørene skal
alltid være klar til omgående å betjene alle typer alarmmeldinger og iverksette tiltak som følge av
slike.

Delmål 110-sentralen:
8. Anskaffe og implementere nytt alarmbehandlingssystem (kundehåndteringssystem).
Alarmbehandlingssystemet Transfire 8 Alarm ble anskaffet og installert i 2015, men erstattet
først det gamle alarmbehandlingssystemet 100 % i februar 2016. Målet er delvis nådd.
9. Anskaffe storskjermer til 110-sentralen.
Denne anskaffelsen ble strøket på grunn av vedtak om å etablere felles sentral med Oslo.
Foto: ABBV
Målet er ikke nådd.
10. Anskaffe Locus kartskjermer til brannstasjonene.
Det er ikke anskaffet kartskjermer til brannstasjonene da disse skjermene ikke er ferdig utviklet.
Målet er ikke nådd.
11. Innføre utvidet samarbeid med Vestviken 110, med utvarsling av hverandres enheter i
grenseområdene mot Røyken, Drammen og Ringerike.
Vestviken 110 og ABBV sin 110-sentral kan utvarsle hverandres enheter i grenseområdene.
Målet er nådd.
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12. Øke kompetansen på operatørene ved systematisk opplæring og øvelser etter fastsatte
planer.
Operatørenes kompetanse er økt gjennom daglige øvelser i henhold til oppsatt øvelsesplan og
gjennom PLIVO-øvelser (Pågående Livstruende Vold). Målet er nådd.
13. Fortsette lederopplæring for vaktledere.
Lederopplæring ble avsluttet noe før planlagt. Målet vurderes likevel som nådd.
14. Legge om til bruk av et head-sett på hver OP-plass ved hjelp av fotpedal.
Det brukes bare et head-sett på hver operatørplass. Målet er nådd.
Alarm- og utrykningsstatistikk:
Utrykninger
Brann i bygning
Falsk alarm
Unødig alarm
Skogbrann
Gress/
krattbrann
Bilbrann
Camp/teltbrann
Båtbrann
Pipebrann
Annen brann
Brannhindrende
tiltak
Trafikkulykke
Vannskade/
oversvømmelse
Forurensning
Trygghetsalarm
Hjelpetjenester
Innlåsing
Redningsoppdrag
Innbruddsalarm
Teknisk alarm
Heisalarm
Andre årsaker
Totalt antall
utrykninger

2001
97
76
1360
5
28

2002
110
104
1399
1
32

2003
123
84
1239
0
33

2004
99
64
1361
0
20

2005
85
72
1766
0
18

2006
86
42
1913
0
19

2007
94
56
1490
0
24

2008
102
38
1359
1
28

2009
77
36
1305
0
22

2010
94
31
1338
0
14

2011
53
5
1254
1
16

2012
56
17
1009
0
35

2013
52
21
1210
1
43

2014
61
22
1409*
0
47

2015
95
27
1490*
2
40

44
0
9
29
138
114

46
0
1
41
101
157

40
0
2
51
84
142

39
0
1
43
101
123

45
0
4
44
111
128

46
2
5
54
135
158

48
0
7
50
133
131

43
0
5
38
142
150

50
0
4
44
101
169

42
0
3
61
108
151

34
0
7
45
66
174

42
0
5
22
88
126

43
0
4
29
100
148

36
0
4
25
115
193

25
0
6
20
100
167

150
139

162
93

178
80

171
81

159
55

160
81

171
132

184
135

165
96

146
141

137
97

111
83

193
94

177
88

149
109

19
1849
263
110
28
952
73
73
68
5557

29
1888
53
99
16
1111
48
48
2213
5661

53
1774
14
112
19
1173
4
58
281
5544

42
1858
18
79
13
1322
6
54
228
5723

31
2165
21
94
30
1517
4
49
226
6624

41
2498
35
88
24
1721
3
81
268
7460

40
2987
51
158
27
1468
4
79
389
7539

57
199
27
105
22
1319
3
67
304
4328

43
114
29
73
11
1319
1
54
314
4027

40
114
66
75
33
1256
6
65
206
3990

28
102
237
47
18
1201
1
66
67
3656

42
85
280
8
11
858
2
56
133
3069

34
87
179
7
7
1071
2
62
323
3710

51
64
467**
12
11
1107
0
61
42
3992

50
3
396**
200
9
1046
59
15
4008

* Herav 276 unødige alarmer fra vaktselskap i 2014 og 261 i 2015.
** Herav 171 Hjelpetjeneste AMK/Politi i 2014 og 189 i 2015. Disse lå tidligere under Andre årsaker
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Detaljert Alarm- og utrykningsstatistikk:
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BEREDSKAPSAVDELINGEN

Foto: ABBV
Mål beredskap:
Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være underveis for å hjelpe (forspenningstid)
innen 60 sekunder i tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i tidsperioden 23-07, etter mottatt
alarmmelding.
Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og
omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte
industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter i tettstedet.
Gjennomsnittlig forspenningstid i tidsrommet kl. 07-23 var 63 sekunder, hvilket var 3 sekunder over
målet og 10 sekunder svakere enn i 2014. Gjennomsnittlig forspenningstid i tidsrommet kl. 23-07
var 70 sekunder, hvilket var 20 sekunder bedre enn målet og 23 sekunder bedre enn i 2014. Målet
om forspenningstid er delvis nådd.
Innsatstiden er tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på innsatsstedet
(forspenningstid + kjøretid +1. minutt for etablering på innsatsstedet). Innsatstiden var i
gjennomsnitt 9 minutter og 10 sekunder, basert på våre 64 branninnsatser. Vi overholdt
innsatstiden, som er fastsatt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, til alle
typer objekter i 2015. Målet om innsatstid er nådd.
Vi innfridde nullvisjonen, der ingen skal skades eller omkomme i brann. Det minnes om at i 2014
omkom 4 personer i branner i Asker og Bærum. Vi er ikke kjent med at noen ble alvorlig skadet i
brann i Asker og Bærum i 2015.
De samlede brannskader anslås til ca. 40 millioner kroner for Asker og Bærum i 2015. Det anslås
at ABBV i disse brannene reddet verdier for over 500 millioner kroner. Det var ingen store branner i
2015, med unntak av brannen på Ballerud da Sportslåven brant ned til grunnen. De fleste
brannene ble slukket raskt. Det var 64 bygningsbranner (61 i 2014), hvorav 23 (26 i 2014) i Asker
og 41 (35 i 2014) i Bærum.
13

I 6 tilfeller hadde eiere/beboere/ansatte slukket brannene/branntilløpene, før vi ankom
innsatsstedet. To branntilløp ble slukket av sprinkleranlegg, men i begge tilfeller medførte dette
betydelig vannskader. Nedenfor er branner med anslåtte brannskader over 500.000 kroner listet
opp.
Asker
24.06.2015
07.12.2015
31.12.2015
Bærum
10.01.2015
07.03.2015
13.04.2015
04.05.2015
02.06.2015
11.09.2015
11.10.2015
15.10.2015
11.11.2015

Adresse
Rødsåsen
Hildertunet
Grodalsåsen 5

Tall i tusen
1.000
1.500
4.000

Ovenbakken
500
Ballerud Alle’
10.000
J.A. Lippestads
4.000
vei
Prost Christies
3.000
vei
Tollef Gravs vei
500
Martin Linges vei
600
Jaktlia
500
Eiksveien
700
Solhaugveien
500

Merknader
Brann i enebolig
Brann i leilighet
Brann i enebolig
Brann i leilighet
Brann i låve
Brann i rekkehus
Brann i rekkehusleilighet
Brann i enebolig
Brann i teknisk rom
Brann i kjeller i enebolig
Brann i leilighet
Brann i garasje

Antall utrykninger viste en økning fra 3.992 i 2014 til 4.008 i 2015. Dette var en marginal økning på
0,4 %, sammenlignet med året før. Unødige brannalarmer (1.490 utrykninger) og innbruddsalarmer
(1.042 utrykninger) representerte 63 % av antall utrykninger. Resterende utrykninger var
hjelpetjenester (474 utrykninger, herav 189 med bistand til politi eller helse), trafikkulykker (149
utrykninger), vannlekkasjer (109 utrykninger) og andre utrykninger.
En motorsyklist omkom da han kjørte inn i et kjøretøy på E18.
157 personer ble registrert skadet i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2015. Dette er det laveste
antall skadde i trafikkulykker som er registrert de siste 20 år i Asker og Bærum. ABBV rykket ut til
149 trafikkulykker i 2015, mens det var 177 utrykninger til trafikkulykker i 2014. Nedenfor vises
oversikt over antall trafikkulykker med skadde og omkomne siden 1999. Det er interessant å se at
vi rykket ut til flere trafikkulykker i Asker og Bærum, enn det som er registrert hos statistisk
sentralbyrå.
År
Antall
Omkomne
Skadde
trafikkulykker
1999
226
5
295
2000
217
8
282
2001
252
10
352
2002
271
3
350
2003
267
3
393
2004
261
7
392
2005
211
1
301
2006
236
0
343
2007
247
1
390
2008
242
2
342
2009
196
5
283
2010
180
3
242
2011
186
0
254
2012
163
0
247
2013
141
1
184
2014
140
1
176
2015
120
1
157
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Ny krokløftbil – erstattet lastebil fra 1988
I 2015 fikk vi ny krokløftbil med flak (lasteplan), som erstattet den gamle lastebilen fra 1988.
Krokløft gjør kjøretøyet mer fleksibelt, hvor den også kan frakte oljeverncontainere som vi har
plassert ved brannbåten i Rolfsbukta. Innkjøpet av krokløftbil har således også medført at
oljevernberedskapen er bedret.
Utbedret og effektivisert øvingsanlegg på Isi
Gjennom 2015 fortsatte vi arbeidet med å oppgradere øvingsanlegget på Isi. Vi har sluttet med å
varme opp røykdykkeranlegget med trepaller, og bruker nå kun propan som varmekilde. Ved
røykdykkerøvelser benyttes kunstig røyk (teaterrøyk), for å skape røyklignende omgivelser. Dette
medfører mindre røykeksponering av egne mannskaper, samt mindre røyk til omgivelsene ved
varme røykdykkerøvelser. Vi har asfaltert hele det utvendige området, slik at dette nå er mye
lettere å holde rent. Øvingsanlegget er effektivt i bruk og forholdene ligger godt til rette for å
gjennomføre realistiske øvelser uten mye forarbeid.
Endring av timeplan for å få mer tid til øvelser, opplæring og befaringer
Vi endret timeplanen for utrykningsstyrken, slik at lørdagen nå inngår som en disponibel dag for
øvelser. Dette har medført at brigadene får bedre tid til å gjennomføre øvelser, opplæring og
befaringer.
Brannmenn og kreft
Kreftfarlige stoffer i brannrøyk kan tas opp via både lunger og hud, særlig svett og fuktig. Dette har
medført at brannvesen i både inn og utland har endret rutiner ved innsats, etter innsats og i det
daglige virke. ABBV har hatt en arbeidsgruppe som arbeidet med å se på våre rutiner og gi
anbefalinger til hva vi burde forandre i ABBV. Arbeidsgruppens anbefalinger ble behandlet i ulike
organ og er vedtatt. Utrykningstøyet er nå ute av vognhallene på Bekkestua brannstasjon og
Fornebu brannstasjon. Utrykningstøyet har alltid vært oppbevart i eget rom i Asker. Målet er at
også Gjettum skal oppbevare utrykningstøyet i eget rom, slik at det ikke eksponeres for skadelig
dieseleksos.
Vi er godt i gang med å få vaskerom for utrykningstøy og røykdykkerutstyr på Asker brannstasjon. I
tillegg skal vaskemaskin for vask av røykdykkerutstyr installeres på Bekkestua. På
brannstasjonene er det etablert «rene» og «skitne» soner, som skal gi et bedre fysisk arbeidsmiljø.
Når det gjelder oppnåelse av delmål, ble resultatene som følger:
Delmål beredskap:
15. Øke kompetansen innen trening og ernæring. Utarbeide og innføre treningsprogram
som utrykningsstyrken kan følge. Treningsprogrammene skal være kondisjons- og
styrkerelaterte.
Det er gjennomført undervisning for alle i beredskapsavdelingen i forhold til ernæring, trening
og restitusjon. Undervisningen er gjennomført med interne ressurser. Målet er nådd.
16. Evaluere og eventuelt forandre ernæring som gis etter fysisk krevende og utholdende
innsatser.
Energibarer og energigel er lagt på alle mannskapsbiler, sammen med energidrikke. Målet er
nådd.
17. Revidere og oppdatere standard rutinene ved innsatser. Revideringen skal definere
ansvar og oppgavefordeling ved ulike innsatsnivåer (innsatser med enhet(er) fra en
og/eller flere brannstasjoner). Reviderte og oppdaterte rutiner er implementert. Målet er
nådd.
18. Øke antall varme røykdykkerøvelser ved å benytte øvingsanlegget på Isi oftere enn
tidligere år. Timeplanen for utrykningsstyrken er revidert. Lørdag er innført som fast øvingsdag
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i uken. Dette medfører at røykdykkeranlegget på Isi blir oftere benyttet til varme øvelser. Målet
er nådd.
19. Øke kompetansen innen oljevern. Målet skal nås gjennom øvelser med eget
oljevernmateriell og det Interkommunale Utvalget for Akutt forurensing (IUA) sitt
oljevernmateriell som er flyttet fra Oslo til Bærum. ABBV var med i en interkommunal
oljevernøvelse, Harbour Ex. Vi har også øvet med nytt oljevernutstyr fra IUA som er stasjonert
på Fornebu brannstasjon. Målet er nådd.
20. Revidere innsatsplaner for tilknyttede brannobjekter og overføre opplysninger
automatisk til beredskapskjøretøyene.
Målet er ikke nådd, da nytt alarmbehandlingsvertøyet Transfire 8 Alarm som muliggjør dette
ikke ble ferdig implementert i alarmsentralen i 2015.
21. Gjennomføre operativ ledertrening på ulike nivå. Ledertreningen vil primært bli
gjennomført på vakt, hvor de ulike ledernivåene samles på samme stasjon og
øver/diskuterer ulike datasimulerte hendelser.
Dette er gjennomført på alle vaktlag og på alle ledernivåer. Målet er nådd.

ALARMTJENESTEN

Foto: ABBV
Mål alarmtjenesten:
Ta vare på eksisterende kunder og ha en fortsatt satsing på bolig og borettslag slik at vi kan
beholde dagens struktur og utnytte de interne ressursene vi har til rådighet.
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Delmål alarmtjenester:
22. Øke omsetningen med 3 %
ABBV økte alarminntektene med 5 %, dvs. 2 % over budsjett. 44 % av omsetningen er fra
bedriftskunder, 44 % fra boligkunder og 12 % fra boligsameiekunder. Målet er nådd.
23. Implementere Transfire 8 Alarm, nytt alarmbehandlingsverktøy
Hoveddelen av planleggingen og prosjektarbeidet ble gjennomført i 2015. Transfire 8 Alarm ble
fullt implementert i januar 2016. Kundebehandlingsmodulen ble utsatt og vil bli tatt i bruk 2016.
Målet er delvis nådd.
24. Følge opp og iverksette tiltak for å redusere antall unødige utrykninger
Ved avvik følges dette opp med kunder umiddelbart for å få redusert antall unødige utrykninger
i fremtiden. Pga mangelfull statistikk i deler av 2015 har vi ikke fått iverksatt tilstrekkelige tiltak
gjennom året mot de kundene som har flest unødige alarmer. Målet er delvis nådd.
25. Utarbeide og gjennomføre en god aktivitetsplan i henhold til strategi og budsjett
Vi gjennomførte planlagte aktiviteter i henhold til aktivitetsplan, blant annet med 2 kampanjer
for boligalarm rettet mot nye kunder. Vi gjennomførte også tiltak rettet mot eksisterende
kunder. I 2015 fikk vi vekst av boligkunder. Målet er nådd.
26. Videreutvikle boligalarmtilbudet i samarbeid med samarbeidspartnere (installatører) slik
at vi kan tilby et markedstilpasset produkt samt videreutvikle samarbeidet med
installatørene.
Vi har et godt samarbeid med installatørfirmaene vi samarbeider med. Vi har ønsket å kunne
tilby et alarmanlegg med App. Installatørene og leverandør av alarmanlegg kunne i slutten av
2015 starte et pilotprosjekt mot alarmmottaket til ABBV for å kunne tilby alarmanlegg med App
til boligkunder i 2016. Målet er nådd.
27. Ha en høy kundeservice og oppdatere kundeopplysningene inkl. innsamling av
e-mailadresser på minimum 50 % av boligkundene
Vi arbeider for å ha god kundeservice og god kunnskap om kundene. Vi skal være
tilgjengelighet på telefon og gi rask tilbakemelding til kunder. Riktig og oppdaterte
kundeopplysninger er viktig for 110- sentralen, beredskap og markedsavdelingen. I 2015
innhentet vi oppdaterte kundeopplysninger. Målet er nådd.
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AMINISTRATIV AVDELING

Foto: Colourbox
Mål administrasjon:
Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, budsjett,
regnskap og rapportering.
Delmål administrasjonsavdelingen:
28. Sluttføre testing, installere og tilpasse budsjettmodulen i Agresso Planner (overført fra
2014)
Budsjettet for 2015 er lagt inn i ny budsjettmodul, men testing har vi måttet utsette grunnet
andre mer presserende oppgaver. Kun deler av målet er nådd.
29. Lære opp ansatte i ABBV med budsjettansvar i budsjettmodulen Agresso Planner
(overført fra 2014).
Målet er ikke påbegynt eller nådd. Ref. punkt 28.
30. Installere og lære opp de ansatte i nye rutiner og bruk av sak og arkivsystemet ESA8
(settes i drift 12. januar 2015), samt videreutvikle systemet.
Ansatte er lært opp i nye rutiner. Igangsetting og opplæring av møtesekretærmodulen utføres i
2016. Målet er nådd.
31. Få en bedre oversikt over stillingshjemler og en korrekt behandling av ansettelser og
stillingsendringer, herunder vurdere om Vismas hjemmel-funksjon kan benyttes
(overført fra 2014).
Vismas hjemmelsregister er vurdert og ikke funnet riktig å ta i bruk. Vi har i stedet utarbeidet
rutiner for å få bedre stillingsinformasjon fra beredskapsavdelingen, samt har laget prosesskart
til bruk ved ansettelser og stillingsendringer. Målet er nådd.
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32. Innføre fullelektronisk personalarkiv (samarbeidsprosjekt med Asker kommune).
Representant fra adm. avd. har deltatt i prosjektgruppe i Asker kommune. Prosjektet
videreføres i 2016. Målet er ikke nådd.
33. Lage rutiner for behandling av sensitiv informasjon i GAT.
HR sikrer ansattinformasjon som legges ut under sykefravær. GAT er et godkjent turnus- og
personalhåndteringssystem. Målet er nådd.
34. Følge opp A-ordningen (A-ordningen erstatter blant annet melding til Aa-registeret,
lønns- og trekkoppgaver, og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift) etter
oppstart 01.01.2015, herunder å utarbeide klar saksgang mellom administrasjon og
ledere i ABBV.
Målet er nådd.
35. Igangsette overføring av fravær fra GAT til Visma.
Målet er ikke nådd grunnet andre mer presserende oppgaver som vi ble nødt til å prioritere
foran dette.
VEDLIKEHOLD

Foto: ABBV
Mål vedlikehold:
Holde bygninger, biler og utstyr i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand, på økonomisk sett
mest gunstige måte.
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Delmål vedlikehold:
36. Anskaffe en eller flere vaskemaskiner og tørketromler for forurenset utrykningstøy/utstyr.
Det ble anskaffet en barrierevaskemaskin og en tørktommel for forurenset utrykningstøy
(Asker) og to vaskemaskiner for forurenset utrykningsutstyr (Bekkestua og Asker) i 2015.
Installering og vedtak av prosedyrer ble utsatt til våren 2016. Målet er nådd.
37. Starte opp nødvendige bygningsmessige tilpasninger for å redusere røykeksponering av
brannmannskaper ved håndtering av forurenset utrykningstøy, røykdykkermeiser og
flasker m.m.
I Asker er det bygd eget vaskerom med barriere mellom ren og skitten sone. På Bekkestua er
det bygd vaskerom i tiknytning til vaskehall og etablert egen garderobe for utrykningstøy i en
tidligere garasje. På Fornebu er det bygd egen garderobe for utrykningstøy i tilknytning til
vognhall. Garderoben på Gjettum er under bygging og vil bli klar vår 2016. Målet er delvis
nådd.
38. Tilrettelegge midlertidige kontorplasser mens det bygges ny ambulansestasjon og
brakkene må fjernes ved Asker brannstasjon.
Det er etablert midlertidige kontorplasser i Asker. Det har resultert i at det er nesten for mange
kontorplasser på enkelte kontor. Bare en person har byttet til ledig kontorplass på Bekkestua.
Det vil bli frigjort arealer i Asker når ambulansestasjonen flytter høsten 2016 og når ny felles
110-sentral etableres på Lysaker 01.01.17. Målet er nådd.
39. Utpeke og lære opp stedfortredere for stasjonsmester (videreført fra 2014)
Vi har ikke klart å peke ut en stedfortreder for stasjonsmester. Vi har derfor valgt andre
løsninger for å etablere beredskap for uventet lenger fravær (deler oppgavene mellom
bilmester og medlem i innkjøpssamarbeidet). Målet anses derved som nådd.
40. Utbedre påpekte mangler etter gjennomførte vernerunder.
Avvik etter gjennomførte vernerunder er fulgt opp. Målet er nådd.
41. Følge opp leveranse av ny krokløft, ny traktor til øvingsfeltet på Isi og ny lettbåt til
Asker.
Ny krokløft, ny traktor til øvingsfeltet på Isi og ny lettbåt til Asker er levert. Leveransene er fulgt
opp tilfredsstillende. Målet er nådd.
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Foto: Budstikka
Mål for helse, miljø og sikkerhet:
ABBV skal arbeide aktivt for å forebygge ulykker, nestenulykker og helseskader. Vi skal skape
et trygt arbeidsmiljø med høy trivsel. Driften skal påvirke ytre miljø minst mulig. Helse, miljø og
sikkerhet skal planlegges og prioriteres høyere enn produksjon av tjenester og økonomi.

42. Evaluere og evt. endre våre fysiske krav, helsekrav, opptakskrav, testmetoder og vårt
treningsopplegg.
Fysiske krav, helsekrav, opptakskrav og testmetoder er endret. Målet vurderes som nådd.
43. Lyse ut offentlig, og velge leverandør av bedriftshelsetjeneste fra og med 2016.
Oppgaven er forskjøvet til våren 2016. Målet ble ikke nådd i 2015.
44. Forbedre og skriftliggjøre rutiner for innsatser inklusiv ivaretakelse av utrykningstøy og
utstyr etter forurensede innsatser (røykdykking m.m.).
Oppgaven er forskjøvet til våren 2016. Målet ble ikke nådd i 2015.
45. Etablere mulighet for å vaske forurenset vernetøy og evt utstyr på minst en
brannstasjon til.
Vaskemaskinen på Asker ble først satt i drift 6.mars 2016. Målet ble ikke nådd i 2015.
Foto: ABBV

46. Flytte utrykningstøy internt fra vognhall til egnet sted på Bekkestua, Gjettum og Fornebu
(krever ombygging).
Det er ikke garderobe for utrykningstøy i vognhall ved noen av brannstasjonene bortsett fra
Gjettum som vil bli klar vår 2016. Målet er delvis nådd.
47. Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg.
Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 ordinære møter i 2015. Målet er nådd.
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48. Gjennomføre vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg og følge opp avvik og
merknader.
Vernerunder er gjennomført på alle brannstasjoner og Isi øvingsanlegg. Avvik er utbedret.
Målet er nådd.
49. Behandle HMS-avvik systematisk og korrekt.
HMS-avvik behandles systematisk og korrekt. Avvik gjennomgås på ledermøter og AMUmøter. Særlig to hendelser ble behandlet grundig og tiltak for å forhindre gjentakelse ble
iverksatt. Det var en skremmende nestenulykke i forbindelse med en brann på i Sportslåven på
Ballerud og en øvingsbrann i containeranlegget på Isi som blusset opp etter at mannskapene
hadde forlatt anlegget. Dette har resultert i mål om å etablere en regional granskningsgruppe i
løpet av 2016. Målet for 2015 er nådd.
50. Følge opp forfallslisten.
Forfallslisten er fulgt opp og punktene er gjennomført innen utgangen av året. Målet er nådd.
51. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte.
Medarbeidersamtaler er gjennomført i alle avdelinger. Målet er nådd.
52. Sørge for at HMS settes på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter.
HMS er på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter. Målet er nådd.
53. Følge opp IA-arbeidet i ABBV iht vedtatte mål og delmål, herunder styrket tilrettelegging
for alternative oppgaver.
IA-arbeidet er fulgt opp iht. vedtatte mål og delmål, men muligheten for tilrettelegging for
alternative oppgaver er redusert fordi det ble vedtatt at kursavdelingen skulle legges ned og
110-sentralen skulle slås sammen med 110-sentralen i Oslo. Målet er bare delvis nådd.
54. Jobbe aktivt for økt nærvær og at samlet sykefravær ikke blir høyere enn i 2009 (3,2%)
Sykefravær 01.01. – 31.12. 2015

Korttidsfravær

Herav egenmeldt

Langtids
fravær

Sum
2015

Sum
2014

Sum
2013

Stab
Administrasjon

1,0
2,6

0,1
1,7

0
11,9

1,0
14,5

Forebyggende

1,7

0,8

7,2

8,8

X*
3,6
4,8

X*
3,1
5,5

Beredskap

0,8

0,4

1,9

2,8

3,6

4,6

110-sentral

1,7

1,3

2,3

4,0

5,2

4,1

Markedsavd.

4,1

2,5

3,8

7,9

6,2

3,0

4,1
1,3
0,7
2,9
4,2
*Frem til og med 2014 ble Stab og Administrasjon rapportert samlet

4,5

Totalfravær

Totalt sykefravær i 2015 er ganske likt årsresultatet for 2014. Det samme gjelder korttids- og
langtidsfraværet, samt egenmeldt fravær. Målet om sykefravær som ikke overstiger resultatet på
3,2 % i 2009, er ikke nådd. I løpet av 2015 har det vært 7 langtidssykemeldte (mot 14 i 2014)
fordelt på 4 av 5 avdelinger.
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Diagrammet nedenunder viser fordelingen av sykefravær de siste 7 årene:

55. Utarbeide handlingsplan for AMU 2016.
Handlingsplan for AMU 2016 ble utarbeidet i 2015 og ble lagt fram for vedtak i første møte i
AMU i februar 2016. Målet er nådd.

ÅRSRAPPORT ARBEIDSMILJØUTVALGET - ÅR 2015
Arbeidsmiljøutvalget har i 2015 hatt følgende sammensetning;
Arbeidsgivers representanter;
Anne Hjort (leder)
Terje Albinson
Sverre Junker

Arbeidstakers representanter;
Ivar Eriksen (sekretær)
Anders Martinsen
Jørgen Kristiansen

Jørn Røed eller Ole Åker har deltatt som representant i saker vedrørende interne HMSdokumenter, og HR og bedriftshelsetjenesten har vært representert i alle møter. I 2015 er det
avholdt 5 møter, og utvalget har behandlet 78 saker.
A. Helse, miljø og sikkerhet
Dette har vært en fast post på sakslisten i AMU-møtene. Mange HMS -dokumenter er revidert i
løpet av året og det er utarbeidet flere nye HMS-dokumenter.
B. Vernerunde
Vernerunde er gjennomført på alle brannstasjoner og Isi øvingsanlegg. Standarden er
gjennomgående svært tilfredsstillende, og ansatte signaliserte i all hovedsak trivsel og
tilfredshet. Det har vært jobbet mye med å skille ut rene og skitne soner for oppbevaring og
rengjøring av røykeksponerte klær og utstyr. Dette arbeidet har kommet langt i løpet av året.
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Ren og skitten sone
Arbeidet med å realisere prinsippene med ren og skitten sone for å redusere personellets
eksponering av helsefarlige stoffer har vært de høyst prioriterte oppgavene i ABBV i 2015.
Både tekniske og organisatoriske tiltak er foretatt.
En arbeidsgruppe fikk som mandat å utrede tiltak som reduserer røykeksponering i størst
mulig utstrekning. Arbeidsgruppens anbefalinger ble behandlet i ulike organer og fikk sin
tilslutning. Mange av de foreslåtte tiltak ble innført i 2015, mens resterende tiltak blir
gjennomført i første kvartal 2016. Blant de tiltak som er gjennomført kan nevnes:
-

-

Rene og skitne soner er etablert på alle brannstasjoner, hvilket gir et bedre helsemessig
arbeidsmiljø.
Ren og skitten sone er definert på innsatsstedet og vil bli implementert i nye rutiner i løpet
av første kvartal 2016. Egne presenninger for markering av rene og skitne soner er kjøpt
inn og skal bli plassert på beredskapskjøretøy.
Utrykningstøy oppbevares ikke lenger i vognhallene, men i egne garderober. Dette
medfører at vernebekledningen ikke utsettes for eksos fra kjøretøy. På Gjettum er ikke
garderoben ferdig ennå, men vil være ferdig i løpet av første kvartal 2016.
På øvingsanlegget på Isi benyttes kun trevirke i overtenningscontaineren, mens man i
røykdykkeranlegget kun benytter propan. Dette medfører vesentlig mindre
røykeksponering under varme øvelser.
Barriere- vaskemaskin for vask av vernetøy (innlegg på en side av et rom og uttak en
annen side i naborom) er bestilt og vil bli satt i drift i løpet av første kvartal 2016. Dette
innebærer at vi får vaskemaskiner og tørketromler for vernetøy på både Asker
brannstasjon og Gjettum brannstasjon.
Vaskemaskiner for vask av pressluftapparater er bestilt. Vaskemaskinene vil bli satt i drift i
løpet av første kvartal 2016. Vaskemaskinene vil bli satt i egne rom, som er bygget av
mannskaper på vakt.

C. Skader og tilløp til skader
AMU har behandlet skader på personer og biler. Det har vært noen få bilskader, men ABBV
har totalt sett lite bilskader. Det har vært en alvorlig nestenulykke i forbindelse med
slokkearbeidet på brannen på Ballerud hagesenter. I tillegg har det vært noen mindre
personskader i løpet av 2015, hovedsakelig i forbindelse med trening.
D. Lokaliteter og utstyr
Isi øvelsesanlegg har blitt oppgradert med asfalt på hele området. Etter en varm
røykdykkerøvelse oppstod det brann i containeranlegget etter at mannskapene hadde forlatt
anlegget. Anlegget ble derfor rengjort innvendig og utbedret ved å legge stålplater oppå tregulv
i tre. Innvendige vegger, som var oppført med brannbart materiale ble fjernet og erstattet med
stålvegger. Røykdykkeranlegget blir nå kun oppvarmet med propan, hvilket reduserer
sotdannelsen i betydelig grad, sammenlignet med tidligere hvor vi benyttet mye trepaller som
primær oppvarmingskilde.
E. Fysisk test og helsekontroll
Helsekontroll og arbeidstest er gjennomført hos bedriftshelseleverandører.
Idrettsmerkeprøver og røykdykkertest ble gjennomført i tidsperioden september-desember.
Tilbakemeldingene fra de ansatte har vært utelukkende positive i forhold til årets gjennomføring
av helsekontroller, arbeidstester og fysiske tester.
F. Kollegastøtte
AMU mener at ABBVs kollegastøttearbeid fortsatt er godt etablert blant de ansatte og i
organisasjonen som sådan. ABBVs kollegastøttegruppe er et underutvalg av AMU og har
arbeidet aktivt også i 2015. De to sist ankomne medlemmene i gruppa har gjennomført RITSkurs trinn 1-4 og har da den formelle kompetansen som skal til for å lede gruppesamtaler
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(debriefing) etter alvorlige hendelser. Kollegastøttegruppen har i 2015 jobbet aktivt med å bidra
til økt bevissthet og kunnskap om «brannmannen som medmenneske». Det er blant annet
gjennomført en temasamling på alle vaktlag med dette som fokus, samt at det er jobbet med
en informasjonsfolder (produseres i 2016) for utdeling til innbyggere med informasjon om hvor
man kan søke hjelp når man har opplevd vanskelige ting.
G. IA og AKAN
Det har også i 2015 vært arbeidet internt med IA og AKAN. Planen om å gjennomføre
informasjonsmøter for alle ensatte vedrørende rus og rusmidler har ikke blitt gjennomført.
Bente Flote-Hansen
HR-rådgiver/AMU
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