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Midt-Gudbrandsdal
brann- og feiervesen

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen - MGB, ble felles interkommunalt brann og feiervesen for Ringebu, Sør-Fron og
Nord-Fron kommuner i 1987. Administrasjonskommune
er Ringebu.
Midt-Gudbrandsdal er et populært ski- og fritidsområde,
med arrangementer, som verdenscup i utfor i Kvitfjell
og Peer Gynt spillet på Gålå. Regionen dekker et areal
på 3600 km2 med vel 14 000 fastboende innbyggere.
Området har over 8000 fritidsboliger, i vintersesongen
mangedobles folketallet av tilreisende og turister.
MGB er kommunenes viktigste redskap i forebyggendeog beredskap-arbeidet for fastboende og gjester i
regionen. Utenom å håndtere brannvesenets kjerneoppgaver i distriktet, samarbeider og bistår vi de andre
utrykningsetatene i mange situasjoner, der befolkning og
samfunn har nytte av oss. Forebyggende avdeling har
ansvar for over 18 000 enheter i feie- og tilsynsarbeidet.

Alt av elektriske installasjoner. Sertifisert for elkontroll
med termografering i bolig, næring og landbruk.

Tlf. 61 29 20 10

www.elfron.no

110 - sentralen
Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner
i innlandet fylke. Sentralen ligger på Hamar og er
samlokalisert med politiets operasjonssentral innlandet i politihuset. Vi i vårt distrikt har tilknyttet over
115 særskilte objekter med direktevarslingsanlegg
mot brann tilknyttet alarmsentralen.

Beredskapsavdelingen
Beredskapsavdelingen er vår innsatstyrke mot brann
og ulykker. Avdelingen verner om liv, helse, miljø og
materielle verdier. Hvert år rykker vi ut til over 200
hendelser som brann, trafikkulykker, vannlekkasjer, skogog lyngbrann, hjertestans, overflateredning, bistand
helse og andre nødsituasjoner.
Beredskapsavdelingen består av:
• 5 brannstasjoner; Fåvang, Ringebu, Sør-Fron, Vinstra
og Skåbu.
• 40 deltidsmannskaper (8 på hver stasjon)
• 4 heltidsansatte befal i dreiende overordnet vakt 24/7
(Brannsjef, beredskapsleder, forebyggendeleder og
inspektør).

• 5 stk brannbiler, 3 stk tankbiler, 4 stk lette mann
skapsbiler.
• ATV og 4 stk bilhenger klare til utrykning med spesial
utstyr.
• Alle stasjoner har i tillegg til branntjenesten; utstyr
og kompetanse for medisinsk førstehjelp, skogbranner, bilulykker, akuttforurensing, tunnelberedskap
(assistert rømning), overflateredning, flom/vannskade
og PLIVO (pågående livstruende vold).
Administrasjon holder til på Ringebu brannstasjon.

Forebyggende avdeling
Her er noen av arbeidsoppgavene til forebyggende
avdeling:
• Tilsyn og kontroll av byggverk der brann kan føre til
tap av menneskeliv
• Uttalelser i forbindelse med byggesaksbehandling og
bistand med branntekniske befaringer av bygg
• Opplæring, kurs og øvelser for statlige, kommunale
og private virksomheter for å heve kunnskap om
brannvern (slokkeøvelser, evakuering, brannvern
ansvarlig)
• Målrettet informasjons- og motivasjonsvirksomhet
ovenfor allmennheten, via media, åpen dag, besøk på
institusjoner, barnehagebesøk, Brannvesenets julekalender i småskoletrinnet, kampanjer på Facebook,
komfyrvaktkampanjen og røykvarslerens dag.
• Feiing og tilsyn i bolig og fritidsbolig

innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte.
Dette innebærer at du skal sette opp stige og lukke igjen
luker, spjeld og trekkventiler. Husk også å sørge for at
ildstedet er skikkelig lukket.

Feiing
Kommunen skal sørge for at røyk-kanaler i fyringsanlegg
blir feiet ved behov. Dette innebærer at feiing blir vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg, der feieren definerer
behovet. Vi benytter SMS varsling med feiing og tilsyn.
Det er viktig å gi tilbakemelding på denne. Etter varsel
om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele
fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og

Tilsyn omfatter:
• Kontroll om fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel,
eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt.
• Kontroll av røykvarslere, slukkeutstyr (husbrannslange
og brannslokkingsapparat) og rømningsveger.
• Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner
• Informasjon om generell brannsikkerhet

En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og
uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres
faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp.
Tilsyn
Feieren fører også tilsyn med alle fyringsanlegg og ildsteder etter behov. Det er feieren som fastsetter behovet
ut ifra faste kriterier. Feieren finner ofte feilmonteringer og
slitasje på ildsteder og skorsteiner. Dette har stor betydning for brannsikkerheten.

Slik får du fyr i peis og ovn!
• Bruk tørr ved – ca 2-3 kg finkløyvet ved til opptenning
• Bygg bålet i peisen på riktig mål – store vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbrikketter øverst
• Tenn på fra toppen – det gir raskere oppvarming av selve brennkammeret
• Sørg for nok tilgang på luft – Åpne alle ventiler i ovnen og pass på at det
kommer nok luft i huset hvor ildstedet står.

Vi har også et rikt
utvalg av:
• Rørdeler i alle
dimensjoner Ø80 – Ø200
• Ventiler
• Underlagsplater i glass,
stål, marmor og skifer
• Brannmursplater
• Ovner og peiser fra
Morsø, Varde, Dovre,
Contura, Norsk Kleber
med flere.

Fyringsforbud?
GAMMEL OG SLITEN PIPE?
Med Tolmer skorsteinsrehabilitering kan du
oppgradere din gamle pipe slik at den
tilfredstiller dagens krav.
Mesteparten av monteringen foregår på
utsiden av huset slik at du får en renslig og
effektiv oppgradering av din skorstein.
Vi skaffer montører.

Maskinvegen 8
2640 Vinstra
Tlf. 415 94 200
post@vinstraflis.no

Gudbrandsdalsvegen 2016
2630 Ringebu
Telefon:
612 83180
Vakt-telefon: 975 88395
www.mgb.no

VED BRANN
ELLER ULYKKE
RING 110
BRENNING
UTENDØRS
RING 611 48000
– Alarmsentral
Brann innlandet
Du har kun lov å brenne et lite bål,
skog-, åker- eller hageavfall. Alt annet
skal leveres på miljøstasjoner.
HUSK:
ÅPEN ILD I SKOG OG
MARK ER FORBUDT
fra 15. april til
15. september

• Kontroll
• Service
• Salg
• Montering

Gudbrandsdal
Brannsikring
Tlf. 97 97 54 99
www.gd-brannsikring.no

TRENGER DU
ELEKTRIKER?
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