FOR EN TRYGGERE REGION

FOR EN TRYGGERE REGION
Ofoten brann- og redningstjeneste har fra 2008 vært
organisert som et interkommunalt selskap, i et samarbeid
mellom kommunene Narvik og Gratangen. Selskapets har
hovedkontor i Narvik med administrasjon og forebyggende
avdeling. I tillegg har vi operative avdelinger bestående
av 4 stasjoner, lokalisert i Narvik sentrum, Gratangen,
Ballangen og Kjøpsvik, hvorav en er døgnbemannet og tre
er deltidsbemannet.

VÅR VISJON
Ofoten skal være landets tryggeste region å bo, besøke
og vokse opp i. Ofoten interkommunale brann og
redningsvesen skal være en ”spydspiss” i k
 ommunalt
beredskapsarbeid i regionen, og vårt arbeid innen
forebygging og beredskap skal være basert på
kompetanseutvikling og nytenkning.

VÅR OPPGAVE
Den viktigste oppgaven vi har er å verne liv, helse, miljø og
materielle verdier i forbindelse med brann og eksplosjon,
ulykker med farlig stoff og gods, trafikkulykker og andre
akutte hendelser.
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Nordnes er en allsidig butikk på Fagernes i Narvik
Ny og større butikk og verksted i splitter nye lokaler på Fagernes.
Ta turen innom for en hyggelig handel.
Arbeidsklær fra Univern og Helly Hansen, Husqvarna hageredskaper,
Karcher, Bosch, Zarges og verktøy.
Vi leverer arbeidstøy til store deler av bedrifter i Narvik.
Ved siden av vår butikk og verksted, har Nordnes medarbeidere som leies
ut som sikkerhetsmannskap til arbeid langs jernbanesporet.
Vi er en virksomhet med mer enn 35 års erfaring som hele tiden har deg
som kunde i fokus!

Velkommen til oss!

OPERATIV AVDELING
Operativ avdeling har ansvaret og
ivaretar brannvesenets direkte
innsats ved:
‣ Brann
‣ Trafikkulykker
‣ Arbeidsulykker
‣ Tung redning
‣ Urban tauredning
‣ Overflateredning
‣ First responder
‣ El sikring jernbane
‣ Akutt Forurensning
‣ Høyberedskap
‣ Mann over bord

AVANSERT FØRSTEHJELP
Mannskapene har kurs i bruk av
hjertestarter, oksygen, HLR og
generell førstehjelp.
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Samarbeidspartner innen beredskap og oljevern
Narvik havn er sentral i utviklingen av Narvik som et transport- og logistikksenter. Havna er isfri og godt skjermet for vær og vind. Det er golfstrømmen som
gjør at Ofotfjorden ikke fryser til om vinteren, og med den korte avstanden til gruvene i Nord-Sverige ble Narvik som utskipningshavn et naturlig valg.

110 NORDLAND
Ofoten Brann IKS er
tilknyttet 110 Nordland,
som er lokalisert i Bodø.
110-sentralen administrerer
alarmtilknytninger fra vårt
område, og dersom du/dere
ønsker å etablere direkte
alarm til brannvesenet,
kontakt 110 Nordland.

BLI MEDLEM I BOLIGBYGGELAGET
Forkjøpsrett til nye boligprosjekter
Forkjøpsrett til 900 brukte boliger og 70.000 boliger på landsbasis
Gode medlemsfordeler
Gratis årskontingent til fylte 21 år
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FOREBYGGENDE AVDELING VED TILSYNSSEKSJONEN

KURS OG KOMPETANSE

Vårt hovedmål er å redusere antall branner og konse
kvensene av disse gjennom et god informasjon, m
 otivasjon,
tilsyn og saksbehandling. Tilsynsseksjonen har fokus
på eiers og virksomheters ansvar og internkontroll. Vi
gjennomfører tilsyn, holder kurs og øvelser samt behandler
blant annet søknader om salg og lagring av fyrverkeri.
Trygg hjemme-ansvarlig jobber målrettet for å bedre brannsikkerheten for risikoutsatte grupper gjennom bekymringsmeldinger, hjemmebesøk, informasjonsarbeid og tilsyn.

Kursavdelingen til Ofoten Brann IKS tilbyr ett variert spekter
av kurs også spesialtilpassede kurs for ulike målgrupper.

Her tas inn bekymringsmeldingsinfo som står på bakerste
side.
Bekymringsmeldinger sendes til oss på www.branntips.no
Bekymringsmeldinger er meldinger om risikoforhold knyttet
til brannsikkerhet.
Det kan være alt fra blokkerte rømningsveier, parkerte biler
som hindrer brannvesenet i å komme frem med nødvendig
utstyr, brannfarlige boforhold med mer.

‣ Kurs og øvelser innen brannvern for næringslivet
‣ Kurs og øvelser innen brannvern for institusjoner
‣ Kurs og øvelser innen brannvern for skoler og barnehager
‣ Kurs for brannvernledere
‣ Spesialtilpassede kurs og øvelser basert på 
oppdragsgiveres ønsker
‣ Kurs i utrykningskjøring, kode 160
‣ Brannforebyggende kurs
Ta kontakt med Ofoten Brann IKS for et uforpliktende
tilbud på kurs eller få mer informasjon på:
www.ofoten-brann.no/kurs-og-kompetanse

Ofoten brann og redning IKS ønsker tips fra publikum om
risikoforhold som angår brannsikkerhet. Der vi finner forhold
bekymringsverdig, kan vi gå inn å veilede/informere for å
bedre brannsikkerheten.

Vi er stolt prosjektleder
og teknisk byggherreombud
for den nye brannstasjonen.

FEIERSEKSJONEN

VED TILSYN SJEKKER VI:

Forebyggende avdeling Feierseksjonen, har ansvaret for
tilsyn og feiing av fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger i
Narvik og Gratangen. Dette utføres i henhold til gjeldende
lover og forskrifter.

‣ Fyringsanleggets tilstand og oppstilling iht lovverk

Ved varsel om tilsyn skal eier eller representant for eier
sørge for at feier har tilgang til hele fyringsanlegget jfr. §6
i forskrift om brannforebygging.
Se vår hjemmeside www.ofoten-brann.no
– her finner du mer informasjon.

‣ behovet for feiing og om feieren har tilfredsstillende
adkomst til skorsteinen
‣ røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
I tillegg gir vi veiledning om fyring og brannsikkerhet
i hjemmet.
Ofoten Brann IKS bruker elektronisk varsling til våre
innbyggere. Det er viktig at varselet blir besvart, enten
ved å svare på link i sms, eller ringe til telefonnummeret
nederst i meldingen.

TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE

Ofoten Brann IKS
Brannbakken 1, 8514 Narvik
Telefon: 76 91 35 70
Epost: post@ofoten-brann.no
www.ofoten-brann.no

Ved brann eller mistanke om brann, Ring 110
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