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Innledning 

 
Den 14. og 15. april inviterte Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) til EIS øvelse i 

Drammen. Det var EIS stab som skulle øves etter samme lest som i Telemark/Skien i 2009.   

 

Det var stor interesse for øvelsen og ved ca. 40 deltagere måtte DRBV dessverre si nei til 

flere deltagere. Da var også spillstaben styrket med ”frivillige” som ikke fikk plass på selve 

øvelsen. 

 

Alle seksjonene i EIS staben var med på evalueringen. Noe av evalueringen er referert i denne 

oppsummeringen.  

 

Øvelsens scenario var knyttet til en lang tørketid i juli måned på Østlandet hvor det en natt 

over Drammen kom et kraftig lyn- og tordenvær, men med lite nedbør. Dette medførte en 

skogbrannutvikling i bynært område (Drammen, Underlia) og en tilnærmet samtidig 

skogbrann på Spiraltoppen et par kilometer unna. På Spiraltoppen er det et friluftsmuseum 

med mange gamle fredede tun samlet inn fra hele Buskerud. 

 

I tidligere stabsøvelser er det kun trent tilnærmet reine skogbrannscenarioer, men denne 

gangen ble følgende hovedmomenter trukket inn: 

 

 Skogbranner i Drammens mest populære turområder. 

 Bynær skogbrann, minst 60 000 innbyggere har utsyn til de to brannene 

 Skogbrannen på Underlia truer bebyggelse som ligger rett i utkanten av skogen. Rett 

nord ligger et av Drammens mest populære bade- og hytteområde (Landfalltjern). 

Brannen truer også Glitrevannverkets silanlegg som forsyner ca. 125 000 mennesker 

med drikkevann (samfunnskritisk funksjon).  

 Behov for evakuering av folk fra Landfalltjernområde, i tillegg en speiderpatrulje i 

området. 

 På spiralen er det ute i turområdet plassert flere fredede og verneverdige bygg. 

 Brannsjefen var på ferie og varabrannsjef måtte overta. 

 

Scenarioutviklingen ble knyttet til at skogbrannene allerede i startfasen truet bebyggelse og at 

innsatsen de første timene var knyttet til å redde bygninger. Med hjelp av sterk vind fra sørøst 

(fra Drammensfjorden) fikk da skogbrannen tid til å utvikle seg innover mot Finnemarka. 

 

Det presiseres at dette er en svært grov oppsummering og ingen fullstendig evaluering 

av øvelsen og erfaringene. 
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Bildet viser de to startbrannene. Den sorte pilen angir vindretning. 

 

 
Det var en vesentlig forutsetning for øvelsen at den skulle være preget av læring. På bakgrunn 

av dette ble de viktigste øvingsmomentene slått opp i stabsrommet, samt alle sentrale 

funksjoner i EIS-systemet ble kopiert opp fra ”EIS-veiledningen”.  De fleste som fikk tildelt 

ledende roller ble informert på forhånd slik at de kunne være mentalt forberedt. Selve 

scenariet ble ikke forhåndsvarslet, men enkelte viktige øvelsesmomenter ble gjort kjent for 

disse.  

 

På denne måten håpet spilledelsen på at det var mulighet for utvikling for de som har deltatt 

tidligere og har erfaring, samt at de som var ”ferske” fikk tid til å lære og erfare. 

 

Tradisjonelt har seksjonen ”økonomi/administrasjon” vært nedprioritert i 

øvelsessammenheng. I fjor (Telemark) startet øk/ad med å registrere kostnader. I år var det 

momenter som å bruke rekvisisjon, registrere kostnader (både samfunnsøkonomiske og 

bedriftsøkonomiske), registrere frivillige, skrive arbeidsavtaler og følge opp en skadet person. 

Erfaringene fra både Froland og Full City viser at det er viktig for å lette etterarbeidet å ha 

mest mulig dokumentasjon og kontroll på hurtigutviklende kostnader. I tillegg antas det at 

denne informasjonen også er av interesse for skadelidte, kommunale myndigheter og media. 

 

Øvelsen var en lunsj- til- lunsj øvelse. Fra ca. kl. 22:00 til 07:00 ble det ikke spilt inn nye 

momenter fra spilledelsen, men innsatsleder for nattskiftet fikk i oppdrag å utvikle planen 

(spesielt kartet) frem til neste morgen. 
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Rigman Pents (MHBR) deler sine erfaringer med resten av staben.  

 

 

Deltagere 
 
I øvelsen var det deltagere fra 13 brannvesen, samt fra Fylkesmannens skogbruksavdeling og 

Skogbruksavdelingen i Drammen kommune. Politiets informasjonsarbeider var med som 

observatør. Skien kommune stilte med sin informasjonsmedarbeider. Drammen kommunes 

kriseledelse ble informert i møte første dagen. 

 

Det var totalt 40 deltagere. Dette er for mange, men for å få lært opp flest mulig ble vi til slutt 

40.  I et reelt tilfelle ville antall medlemmer i EIS-staben vært tilpasset faktisk behov, og helst 

i to skift – et dagskift og et nattskift.  

 

 

Utvarsling 
 
Skien 110-sentral har telefonliste over en rekke aktuelle EIS-stabsmedarbeidere. Disse ble 

varslet per sms 09:07. I den første meldingen ble kontaktnummer uteglemt, slik at det var 

usikkerhet omkring hvem som skulle ha svar.  Enkelte deltagere ønsket at utvarslinga kunne 

kommet som UMS-varsling.  

 

I og med at ikke alle kan stå på en utvarslingsliste er det svært viktig at det brannvesen som 

eier hendelsen, i samarbeid med de første som kommer fra EIS staben, gjennomgår hvem som 

skal varsles. Dette kan for eksempel være Fylkesmann, Skogbruksetat i kommune, grunneier, 

kommunal informasjonsmedarbeider, lokalt Sivilforsvar osv.  

 

Utvarsling vil i et reelt tilfelle sannsynligvis også foregå i samarbeid med DSBs ledelsesstøtte 

knyttet til skogbrannhelikopteret. Det er viktig å presisere at DSBs lederstøtte kun kan 

anbefale og være behjelpelig med utvarsling, og at utvarsling av EIS stab skjer etter lokal 

brannsjefs egen beslutning. 
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 Etablering av stab 
 
Staben ble etablert på brannstasjonen i Drammen. Dette var et greit valg i og med at ”alle 

fasiliteter” er på plass. Alle ble innkvartert i gymsalen, garderobeanlegg/dusj ble stilt til 

disposisjon og tekjøkken i tilknytning til undervisningsrommet (stabsrommet) viste seg å 

være stort nok. Tørrmat ble handlet på KIWI, hvor DRBV har avtale og middag ble bestilt på 

sentralkjøkkenet til Drammen kommune. 

 

Det er alltid en diskusjon om hvordan man skal sitte i et stabsrom, men erfaring viser at alle 

bør sitte sammen, men at enkelte underfunksjoner kan få eget kontor. 

 

Erfaringer fra tidligere øvelser, Froland og Full City (IUA Telemark) er i alle fall at operasjon 

og plan må sitte tett på hverandre. For å redusere antall personer i stabsrommet kan for 

eksempel kartutviklere, de som i praksis ringer rundt for å skaffe ressurser osv. få tildelt egne 

kontorer. Dette ble gjennomført under Full City (IUA Telemark).  

 

I øvelsen satt logistikk og øk/adm nært hverandre, noe som kan anbefales i fremtiden. 

 

Staben hadde langt flere personer enn hva som ville vært tilfelle i et reelt tilfelle og ble noe 

preget av dette. I tillegg ble det tatt et par ”time out” for å informere nye stabsmedlemmer og 

fange opp spørsmål og erfaringer knyttet til det løpende arbeidet. 

 

I og med at det kunne være 30 – 40 mennesker inne i stabsrommet ble støynivået i perioder 

høyt. Dette medførte at sambandsmann fikk problemer med å ha samband med spilledelsen. 

Tiltaket var at sambandsmannen fikk egen ørepropp og løsningen fungerte tilfredsstillende. 

 

Spilledelsen erfarte at kontakten mellom utrykningslederne (brannstedene) og staben ble 

dårlig i den tiden staben ”hentet inn” hendelsene. Dette kan være kritisk og konklusjonen er at 

de som har kontakt med utrykningsledere må jobbe friere selv om staben etableres. Når først 

staben var satt var kommunikasjonen mellom utrykningslederne og staben god. Det var da 

sjelden at utrykningslederne måtte vente lenge på avklarende svar. 
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Startbrannen på Spiralen. Bygningene er del av friluftsmuseet - fredede tun fra Buskerud. 

 

 

 

Stabsarbeid og IKT 
 
I prinsippet må EIS-stab være forberedt på å etablere seg i alt fra sivilforsvarets telt til lokaler 

som er planlagt til formålet. Dette gir store utfordringer for å få nettverkssystemer til å 

fungere, ha internettilgang som er pålitelig og med tilstrekkelig kapasitet.  

 

For å få IKT systemene til å fungere har erfaringer fra tidligere øvelser og reelle hendelser 

vist at det må være enkeltpersoner som har ansvar for IKT og som kan bedrive støtte og 

utvikling under pågående aksjon. 

 

Det ble valgt å sette opp datanettverk knyttet til mobil server som 110-sentralen i Skien eier. 

Alle seksjoner var tilknyttet og systemet var raskt å sette opp, enkelt å bruke og var 

driftssikkert. Det er helt nødvendig å ha en egen IT-kyndig person i staben. 

 

Under følger oppsummering fra en av ”IKT ansvarlige” under øvelsen:  

 

”Vi fikk i oppdrag å etablere internt nettverk med ekstern hardisk. Skien brannvesen har 

anskaffet seg slikt utstyr til bruk i stabsarbeid. Vi kom først inn etter at staben hadde etablert 

seg, så det var noe hektisk i startfasen. Etter hvert, når alle gruppene hadde minst en PC som 

var knyttet til den eksterne harddisken, ble ting roligere.  

 

Vi valgte også å koble opp en skriver som alle i nettverket kunne bruke. Ser det som en stor 

fordel at alle kan arbeide ut fra samme hardisk, her kan alle grupper se hva den andre 

arbeider med og lett få tilgang til materiellet fra de andre gruppene. Det oppsto noen små 

problemer, men ikke større an at de kunne la seg løse effektivt.  
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Viktig å ha en PC kyndig person tilstede til en hver tid, eller ha mulighet til å hente inn en på 

kort varsel. Nettverket bør også ha tilgang til internett. Det ble også etabler en G-

mailadresse, slik at man enkelt kunne sende og motta e-post fra andre instanser.” 

 

 

Loggføring 

 
Loggføring var prioritert. I praksis er det umulig å ha en loggfører for hele staben. Dette ble 

løst ved at innsatsleder, logistikk, informasjon og operasjon hadde hver sin loggfører. Loggen 

til operasjon ble vist på skjerm. Ved behov må disse loggene i ettertid samkjøres i forhold til 

tidsrekken. 

 

Loggføring må iverksettes så raskt som mulig. 

 

 

Innsatsplanen 
 
Det ble totalt utviklet 4 innsatsplaner på ett døgn! Den kvalitative utviklingen på 

innsatsplanen var formidabel fra første utgave til fjerde utgave.   

 

To forhold er viktig for innsatsen. Den ene er at under planlegging av innsats, ledelse og 

ressurstilgang for den enkelte sektor må operativt personell delta slik at planen får den 

detaljeringsgraden som er nødvendig for sektorlederne. Den andre er at kartet med symboler 

er tilnærmet selvforklarende og viser brannen, sektorer og annen viktig informasjon som 

fremskutte depoter, branngater, foretrukne veier inn til sektorene osv. 
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Innsatsleder  

 
DRBVs varabrannsjef var innsatsleder under øvelsen, men hadde ikke tidligere erfaring fra 

ledelse av fullt oppsatt stab. Han kom etter øvelsen med følgende oppsummering: 

 

”Innsatsleder var utpekt før øvelsen startet. Dette gjorde sitt til at jeg var forberedt på at noe 

skulle skje. Første innspill fra spilledelsen var en orientering om vær, vindforhold og 

tidspunkt på året. 

  

Etter første melding om skogbrann i Underlia med fare for spredning til bebyggelse var det 

lagt opp til en rask eskalering. 

 

Noen sammendragspunkter fra øvelsen: 

 Viktig å ikke glemme pågående innsats når støtteteamet etableres.  

 Innsatsleder må avfinne seg med at kontrollspennet raskt blir for stort til å ha full 

oversikt. Dette tror jeg kan være en utfordring for de som har gått lang linje i 

brannvesenet 

 Det ble foretatt et strategisk valg av hvem gjør hva når pressekonferanse og 

informasjon til kriseledelsen i kommunen falt på samme tidspunkt. Innstaslederen fra 

ansvarlig kommune møtte kriseledelsen og ”gjeste” brannsjef (NK innsatsleder) 

møtte til pressekonferanse. Dette viser at en tar kommunen på alvor. 

 Innsatslederen må under en gitt innsats ut i felt for å ta inn over seg alvoret i 

oppdraget og ikke minst vise interesse for arbeidet som blir utført. 

 Viktig for støtteteamet at planseksjonen kommer raskt i gang med innsatsplan og at 

det på tidligst mulig tidspunkt blir fastsatt en struktur i teamarbeidet som for 

eksempel møteplan, skiftplan osv. 

 

Øvelsen var lærerik og vil spesielt rette en takk til brannsjef Guttorm Liebe som var min 

stedfortreder. Han har god innsikt i stabsarbeid og ga i ”time outene” mange gode råd til 

alle som deltok i øvelsen.” 

 

 

Helse- miljø og sikkerhet (HMS) 
 
HMS er et meget viktig ansvarsområde ved innsatser. I denne innsatsen var stabens 

målsetting nr. 1 at ingen skulle komme til skade. 

 

HMS skal både forebygge gjennom informasjon, instruere frivillige samt foreta stikkontroller 

i felt. 

 

En erfaring er at HMS informasjon må være konkret rettet inn mot den innsatsen som foregår 

ift. geografi, skogstype, infrastruktur, risiko ved ulike arbeidsoperasjoner, informasjon om 

førstehjelpsstasjoner, rekvirering av øyeblikkelig hjelp, prosedyrer ved for eksempel 

huggormbitt/vepsestikk og ikke minst hvem som settes til arbeid i de ulike sektorene. For 

eksempel må frivillige settes til arbeid i de minst risikoutsatte sektorene, mens profesjonelle 

brannfolk må benyttes der hvor det er åpen varme og risiko for å komme i front av 

brannutviklingen.  

 

HMS gruppen hadde lite erfaringer fra før, men opplevde at de ble hjulpet godt i gang og 

hadde passe fart i forhold til utfordringene.  

 

HMS gruppen bør sammensettes av personer med kjennskap til risiko som oppstår i 

forbindelse med skogbrann og kunnskap om HMS arbeid.  
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Plan  

 
Plan kom fort i gang. Plan er avhengig av innspill fra samtlige seksjoner for å få utviklet 

innsatsplanen, og er derfor sårbare hvis ikke det er felles forståelse for utvikling av 

innsatsplanen og tidsfrister knyttet til dette.  

 

Under planseksjonen var kart lagt inn som sektor og representantene til Fylkesmannen og 

skogsjefen fra Drammen kommune ble plassert her. Utvikling av kart som plangrunnlag 

ligger som plans ansvarsområde. 

 

Å etablere rask og godt samarbeid med øvrige seksjoner er viktig. I starten var ikke 

samarbeidet godt nok utviklet, men plan opplevde utvikling gjennom ettermiddagen, 

kveld/natt. Når samarbeidet fløt bedre ble fremdriften og måloppnåelsen bedre.  

 

Innsatsplan 3 var ferdig til frist kl 0600 med begrenset feil og mangler. 

 

Organisasjonen oppleves som veletablert fra kl 0600 dag 2. 

 

Samarbeid med skogeiere er viktig. Dette i forhold til pågående aksjon, planlegge innsats og 

kunnskap om hvem som har hva for slags utstyr. 

 

 

Operasjon  
 
Under følger enkelte av erfaringene til operasjon: 

 

”Noen erfaringer og betraktninger: 

 Ansvarlig for samband bør ikke ha flere andre oppgaver og bør ha nærhet til 

loggfører. 

 Det må opprettes egen loggføring for operasjon umiddelbart. 

 Samarbeide operasjon/plan. Bør sitte tett evnt. at en person fra plan sitter i operasjon 

eller omvendt. Dette effektiviserer utarbeidelse av innsatsplan og letter 

kommunikasjonen. 

 Utfordring i etableringsfasen å drifte pågående innsats, samtidig som man skal 

etablere kontaktnettet eksternt mot operativt personell og internt i stab. 

 Fremtidig resursbehov synliggjøres via plan (til ressurs), men bør gå direkte fra 

operasjon til ressurs ved pågående innsats. 

 Være tydelige på bestillinger til ressurs. Det glapp noen ganger, og skyldes 

misforståelser pga størrelsen på staben (jo flere kokker osv), men også hvem som skal 

gjøre hva. 

 Erfarte også at siden vi var i en ”øvingssetting” så hendte det at disponeringer av 

mannskap noen ganger ble skjøvet på i tid, godt ut over det som ville skjedd i en reell 

situasjon. Dette skyldes kommunikasjon (spesielt innledningsvis) samt gode og 

opplysende diskusjoner i staben. 

 Første sektorledermøte ble gjennomført stående på gangen. Ingen god løsning. Neste 

ble gjennomført i eget rom uten forstyrrelse. God løsning. 

 Observasjoner fra luften er ”gull verdt”. Må ha høy prioritet. 

 Støynivået var til tider et problem, men dette har jo også å gjøre med antall 

mennesker i et begrenset rom. 

 Det er grunnleggende å ha et godt og detaljert kartgrunnlag. Her sleit vi nok litt.” 
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Logistikk 
 
Logistikk erfarte at det tar tid før samarbeidet i EIS-staben kommer godt i gang. Det var i 

starten noe manglende informasjon mellom plan og logistikk i forhold til eksisterende 

ressurser i DRBV. Det er viktig at kontroll på bestilte mannskaper starter allerede i 

logistikkfunksjonen. Logistikk mente de under øvelsen ville klart å skaffe alle de ressurser 

(også mannskapsmessige) som ble etterspurt.  

 

Sivilforsvaret informerte om at bestillinger fra brannvesenet må komme så tidlig som mulig. 

Sivilforsvaret har god oversikt over egne ressurser. 

 

Logistikk fant forbedringspunkter i DRBVs beredskapsplan – skogbrann.  

 

 

 

 
Brannsjef Torgeir E. Andersen (DRBV) informerer interesserte politikere om scenariet og øvelsen. Fra 

venstre: varaordfører i Drammen Freddy Hoffmann, ordfører i Sande Karl E. Haslestad, ordfører i 

Nedre Eiker Elly Th. Thoresen og ordfører i Lier Ulla Nævestad. Bak følger en spent Thor Holt fra 

Skien med på opptrinnet.   

 

 

Økonomi og administrasjon 
 
I år ble denne seksjonen styrket og øvingsmessig satset på.  

 

God oppfølging av kostnader viser at totale slukkekostnadene for dag 1 var anslått til kr. 0,5 

mill., mens for dag 2 ble totale slukkekostnader anslått til kr.1,5 mill. Dette viser at å slukke 

en stor skogbrann medfører store kostnader. Tanken er at kommuner og media kan holdes 

oppdatert på kostnadsbildet og kostnadsutviklingen. 

 

I tillegg måtte seksjonen utarbeide 10 kontrakter med frivillige som skulle være med å arbeide 

med slukking av skogbrannen. Spillteknisk ble en av de frivillige skadet og tanken var at 

staben skulle ringe og informere ”pårørende”.  
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Øvelsen viste også at det er viktig i en så stor skogbrann at avtalemaler er ferdig utviklet. 

Dette er avtaler knyttet til: 

 

 Avtaler med frivillige (midlertidige ansettelsesavtaler). Kontaktnummer til pårørende 

må være med. 

 Leie av utstyr (traktorer, gjødselsstanker, -spredere osv.). Avtalen må avklare om 

utleier har forsikring eller ikke på utstyret. 

 Leie av mannskap og utstyr fra firma. 

 

Øvelsen viste også at det er viktig med god kommunikasjon mellom økonomi og plan. 

 

Økonomi/administrasjon må være pådriver for at rekvirering av mannskap og frivillige starter 

så tidlig som mulig, samt at logistikk i sin logg begrunner sine bestillinger (mannskap og 

utstyr). 

 

 

Informasjon 
 
Informasjon opprettet nettside for innsatsen, sendte ut pressemeldinger, arrangerte 

pressekonferanser og utviklet intern informasjon. Etter siste pressekonferanse dag 2 ble 

arbeidet til informasjon gjennomgått. Det er en erfaring at informasjonsmedarbeider bør styre 

pressekonferansen. Det informeres om formål med innsatsen, det vises kart som tar for seg 

nåsituasjon og planlagt innsats. Faktaopplysninger som for eksempel antall nedbrente hytter, 

brent areal, hvor mange i innsats, osv. Deretter ta for seg viktig informasjon til publikum og 

andre.  

 

Første pressekonferanse ble gjennomført av ekstern brannsjef, da NK måtte reise for å 

informere kriseledelsen i Drammen kommune. Å la andre enn personell fra eget brannvesen 

gjennomføre pressekonferanse er mulig, men det må godt begrunnes for journalistene og 

vedkommende må ha gode kunnskaper om pågående innsats. 

 

Det er i alle fall helt klart at en stor skogbrann i bynære områder krever god ekstern og intern 

informasjon. 

 

Call-senter med eget informasjonsnummer for publikum ble ikke opprettet, men må nok 

opprettes i et reelt tilfelle. Det kan ved de aller største skogbrannene også vurderes å opprette 

egen facebookprofil hvor innbyggere kan sende inn spørsmål. I tillegg kan også info legge ut 

korte meldinger på twitter. 

 

Utklipp fra Info’s egen oppsummering: 

 

”Hovedkanal for informasjonsarbeidet er egen nettside. Der ble det lagt ut kart og 

informasjon. Dette arbeidet må iverksettes tidlig og prioriteres høyt.  

 

Vi burde fått ut mer konkrete fakta fra logistikk, plan og operasjon. Viktig med gode og tidlige 

tall, vi burde presset dem mer på dette tidligere og underveis, vi var altså for snille med de 

andre gruppene i innsatsgruppa. Vi tror at det fortsatt er ulike tall hos de ulike gruppene, 

kvaliteten er ikke fullgod. 

  

Tett samarbeid med innsatsleder er viktig for å kvalitetssikre informasjon.  
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Projektor er et viktig verktøy for intern kommunikasjon i stabsgruppen og for å kvalitetssikre 

informasjon. Vi burde hatt nettsiden oppe på projektor slik at alle kunne lest den og 

kvalitetssikret ekstern informasjon. 

 

Informasjonsgruppa er i det store og det hele godt fornøyde med egen innsats og eget 

arbeid.” 

 

 

Bilder tatt fra fly 
 
EIS-staben bestilte flygning fra Grenland Flyklubb. Flyet var oppsatt med eget kamera som 

tok bilder over de aktuelle områdene og sendte bildet til en server og staben kunne da hente 

inn bildene. Staben kunne på denne måte se på bilder som var 8 – 15 minutter gamle. Utstyr 

for å hente ned bilder finnes i Telemark 110-sentral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildet er tatt av Grenland flyklubb og er sendt til 

stab via nettet. Bildene var tilgjengelige for 

staben etter ca. 10 minutter. Bildet er tatt av 

aktuelt skogbrannområde på Spiralen.           

(NB: øvelse i april – med snø!) 

 

 

Skiftarbeid 
 
På kvelden, ca. kl. 21:00 ble alle DRBVs medarbeidere send hjem og alt stabsarbeid ble utført 

av kolleger fra andre brannvesen/etater. Treningsmomentet var at det brannvesen som eier 

brannen skulle kunne hvile for å overta igjen dagen etter. Dette fungerte bra. 

 

 

Orientering til sektorledere 
 
Det er viktig at planen gjennomgås med de sektorledere som skal ut. Dette må gjennomføres 

systematisk og på et kontor/område/sted som er avsatt og planlagt til formålet. Ofte gis det 

tilbakemeldinger til staben som er til nytte for forbedringer i innsatsplanen. 

 

Innsatsplanen må være ferdig nok når informasjonen skal gis. 

 

Det er avgjørende at de som skal briefe sektorledere har inngående kjennskap til 

innsatsplanen. 

 

 

Spilledelse 

 
Spilledelsen la opp til et spill som skulle være grunnleggende lærende, men ha momenter i 

seg som skulle utfordre de mer erfarne. 
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Spilledelsen startet med å gi informasjon til D-01 (overordnet vakt) om dato, værforhold, 

beredskapsstatus etc.) Spilledelsen spilte selv 110-sentral. Nesten all kommunikasjon med 

operasjon ble logget. Hendelsen eskalerte raskt slik at EIS-staben ble varslet. 

Under etableringen av staben kunne det ta tid før operasjon tok beslutninger på bestillinger og 

forespørsler fra utrykningsledere som var i innsats. Når staben var etablert kom 

tilbakemeldingene raskt og var tydelige. 

 

Spilledelsen erfarte at EIS-staben etter hvert foretok bestillinger uten å informere slik at ”110-

sentralen” mistet oversikt. 

 

Spilledelsen vil gi honnør til alle som deltok, innlevelsen i scenarioet var formidabel. 

 

 

Annet 
 
DRBV fikk øvet sine ansatte som er i overordnet vakt i stabsarbeid. Det kom flere gode 

innspill på forbedring av DRBVs beredskapsplan mot skogbrann. DRBV vil vurdere innkjøp 

av IT utstyr for å kunne etablere lokalt nettverk som jobber mot server. 

 

Vestviken 110-sentral IKS var ikke del av øvelsen av to årsaker: Ikke lage øvelsen for 

stor/omfattende og fordi V-110 akkurat har utvidet sitt område med Vestfold Fylke (og skulle 

arrangere formell åpning av Samlok den 16. april). DRBV har kommunikasjon med V 110 

om ulike sambandsløsninger i tilfelle store skogbranner.   

 

Drammen kommunes kriseledelse ble informert om skogbrannen i løpet av øvelsen. 

Varabrannsjef og leder info reiste til rådhuset og informerte. 

 

Fylkesmannens beredskapsavdeling møtte dag 2 og fikk en orientering og var observatør en 

times tid. 

 

Den 15. april ble det avholdt et representantskapsmøte i DRBV. Medlemmene av 

representantskapet ble tilbudt en orientering etter at møtet var avsluttet og alle medlemmene 

ønsket dette. Dette var politiske representanter fra kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, 

Sande og Sigdal. Representantene fra Svelvik og Øvre Eiker hadde meldt forfall. (Se også bilde 

s. 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mariann S. Kaasa, Skien kommune 

og overbrannmester Janne 

Grindvollen, DRBV, finpusser til 

neste pressekonferanse 

 

 



Oppsummering av EIS-stabsøvelse i Drammen 14.og 15. april 2010. 

14 

 

Oppsummering 
 
Generelt forløp øvelsen godt og de aller fleste øvingsmomenter ble oppnådd.  Tanken om å 

stoppe øvelsen i blant for å ta litt teori og erfaringsutveksling, henge opp øvingsmålene og 

henge opp de ulike seksjonenes ansvarsområder så ut til å fungere. 

 

Alle var flinke til å ”leve seg inn” i scenariet. 

 

For å få til en god EIS stab er det tydelig at øvelser er viktige. En av suksessfaktorene er 

nettopp at den enkelte vet hva som skal gjøres i de enkelte seksjonene (operasjon, plan, etc).  

 

Ellers påpekes følgende i en lang, men ikke utfyllende liste: 

 

 Det er en fordel at staben kan jobbe opp mot samme server (IKT). 

 Staben må ha en egen IKT ansvarlig. 

 Det må være tilgang på kopimaskin. 

 FM i Buskerud har en lap-top med kart over skogen i Buskerud Fylke. Dette er 

temakart og ulike temaer kan legges inn/fjernes for å få vist det som er ønskelig. 

Dette blir sett på som er stor fordel. 

 DRBVhar egen lap-top i 01-bilen som alle malene for EIS-stabsarbeid er lagret. Dette 

reduserer tiden for å komme i gang med å utvikle skriftlig innsatsplan. 

 De som skal etablere stab under en raskt eskalerende skogbrann må ha god kunnskap 

om og noe erfaring fra EIS-stab og være egnet til å ta inn pågående innsats. 

 Viktig at staben under sin etablering ikke ”glemmer” pågående aksjon.  

 Som et minimum bør lederne i de ulike seksjonene være merket med vester eller 

annet. 

 Staben må komme raskt i gang med loggføring. Etter hvert begynner staben selv å 

rekvirere og sette planer ut i livet og dette gjør at 110-sentralen ikke vil kunne 

loggføre eller være oppdatert på hendelsen 

 Ved stor skogbrann må det raskt avklares med lokal 110-sentral hvem som skal ta 

hånd om sambandet. Det kan for eksempel være aktuelt å flytte kommunikasjonen 

over på skogbrannkanalen, slik at 110-sentralen frigjøres fra skogbrannhendelsen. 

Som sagt, avklaring med lokal 110-sentral kan være viktig. 

 DRBVs egen ressursoversikt for skogbrann kan videreutvikles 

 Øvelsen forsterker at plan og operasjon bør sitte nært. 

 Noe faktisk arbeid som for eksempel utvikling av pressemeldinger, ringe leverandører 

etc. kan gjøres utenfor stabsrommet (i egne rom). 

 Fungerte godt at øk/ad og logistikk satt nært. 

 Skogbrukskyndige fra kommunen og Fylkesmannen må trekkes med i vurdering av 

skogbrannens utvikling. 

 Det må planlegges hva slags informasjon som vises på kartet og som er relevant for 

sektorledere og innsatsmannskaper. 

 Informasjon til sektorledere må skje på egnede steder. 

 Det må vurderes hva slags farger som benyttes på kartet – slik at brannfronter, 

sektorer og viktig informasjon er lett å lese og også kan bli godt synlige på en 

svart/hvit kopi av kartet i innsatsplanen. 

 Ideelt sett bør sektorledere være med å kvalitetssikre innsatsplanen 

 Hvis det iverksettes innsats med mange helikopter, bør spilledelsen spille 

helikopterkoordinator.  

 

Øvelsen viser at det er positivt med lederstøtte som kan minne utrykningsleder/overordnet 

vakt om å etablere egen stab. 

 



Oppsummering av EIS-stabsøvelse i Drammen 14.og 15. april 2010. 

15 

 

Som vanlig kom det noen forslag på maler og rutiner som skulle vært ferdige på forhånd. 

Utfordringen er at nye skjemaer/maler må utvikles av ”ildsjelene”.  

 

 

Konklusjon 

 
Ut fra de positive tilbakemeldinger spilledelsen fikk fra deltagerne på selve øvelsen og den 

formidable kvalitative utviklingen av både stabsarbeidet og ikke minst innsatsplanene er 

konklusjonen at denne type øvelse er utviklende og ønskede. 

 

Vi beklager at ikke alle som ønsket å delta eller være med som observatør fikk anledning til å 

delta. 

 

Generelt anbefales det å gjennomføre en slik øvelse i året.  

 

DRBV håper at et annet brannvesen tar stafettpinnen til neste år og bidrar til å utvikle EIS i 

Norge! 

 

 

 

 
 
Avdelingssjef Trond Bekken (DRBV) og brannsjef i Kongsberg, 

 Rita Kirsebom forbereder overlapping. Nattskiftet skal ferdigstille 

 innsats plan 3 til kl. 06:00. 


