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Ny, moderne og smidig
Vestre Toten Brann og Redning er et brannvesen med
brannstasjon lokalisert på Raufoss, i tilknytning til
Raufoss Industripark. Brannvesenets ansvarsområde
dekker Vestre Toten kommune, herunder Raufoss
Industripark hvor brannvesenet også leverer industri
verntjenester til parkens virksomheter.
Fra 1. januar 2020 ble brannvesenet i Vestre Toten
en samlet organisasjon med kommunen som eier
og arbeidsgiver. Brannvesenet skiftet navn til Vestre
Toten Brann og Redning, fikk nytt emblem og utgjør
et eget tjenesteområde i kommunen. Før var fore
byggende avdeling, feiervesenet og en del av ledelsen
et kommunalt tjenesteområde, Brannvernavdelingen.
Beredskapen for brann og ulykke, tilhørende del av
industrivernet for Raufoss Industripark og avdelings
ledelsen, var privat eid og ble driftet av Raufoss
Beredskap AS og het da Raufoss Brann og Redning.

Ny brannstasjon
Sommeren 2021 samlokaliseres
hele brannvesenet ved at vi
flytter inn i en splitter ny brann
stasjon på Raufoss. Vi har vært
spredd rundt på tre forskjellige
lokasjoner, og samlokaliseringen
vil bli et stort løft for oss på alle
måter, hvor vi får topp moderne
og godt tilpassede lokaler for
våre behov.
Vi har lagt stor vekt på å innrette
bygget med ren og uren sone for
å ivareta personellets helse og
arbeidsmiljø, og en effektiv intern
logistikk som skal sikre god og
smidig bruk av bygget. Sentrale
målsettinger for bygget har vært
at det skal være robust, enkelt og
funksjonelt.
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På tvers av
kommunegrenser
Vi har inngått gjensidige bistandsav
taler om brann-, ulykked- og rednings
oppdrag med alle våre nabobrann
vesen, slik at vi har mange og gode
ressurser å spille på dersom de store
ulykkene skulle være ute. Ellers har vi
et godt og bredt samarbeid de andre
nødetatene og andre beredskapsorga
nisasjoner i regionen og distriktet.
Beredskapsavdelingen består av en
heltidsansatt avdelingsleder og 20
deltidsansatte mannskaper fordelt
på fem vaktlag, som går i en dreiende
vaktordning.

Forebyggende brannvern,
feiervesen

Beredskap brann og ulykke,
industrivern

Brannforebyggende arbeid er en av våre viktigste
oppgaver, og vår visjon er at «alle skal kunne føle seg
trygge på at brann ikke oppstår og fører til alvorlige
konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier».

Vi må også være i stand til å håndtere det vi ikke klarer å
forebygge. Mannskapene våre rykker ut ca. 300 ganger
i året på hendelser av alle slag: branner, trafikkulykker,
akutt forurensning, flom og oversvømmelser, bistand på
helseoppdrag, overflateredning i vann og en rekke andre
oppdrag når befolkningen har behov for akutt hjelp og
bistand.

Våre satsingsområder på forebyggende avdeling er
• Brannsikkerhet for befolkningen generelt
• Brannsikkerhet i hjemmet for utsatte grupper
• Barn og unges kunnskap om brannsikkerhet
• Brannsikkerhet i landbruket
Tiltak gjennomføres i bredt samarbeid med mange
aktører og virksomheter i form av informasjon i mediene,
ute på stands, i møter med virksomheter, lag og fore
ninger, på besøk i skoler og barnehager, hjemmebesøk,
tilsyn, befaringer og kontroller.

Etter avtale med de industrivernpliktige virksomhetene i
Raufoss Industripark leverer vi industriverntjenester som
dekker de samme hendelsene som nevnt over.
Siden vi også ivaretar en del av industrivernet for en av
landets største industriparker med en rekke produksjonsbedrifter, må vi være både utstyrt, kompetente og forberedt
på å håndtere kanskje litt mer spesielle hendelser i tillegg.
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Et av årets høydepunkter for oss er brannvernuka med
åpen brannstasjon hvor vi hvert år får besøk av flere
hundre engasjerte små og store barn.
Feierne – brannsikkerhet begynner hjemme hos deg
Feierne våre er kanskje de medarbeiderne i hele
kommunen som besøker og treffer flest av kommunens
innbyggere i løpet av et år. Deres viktigste oppgaver er å
gjennomføre feiing av skorsteiner og tilsyn med fyrings
anlegg i de tusen hjem og i fritidsboliger. I tillegg sjekker
feierne både røykvarslere, slokkeutstyr og rømnings
veier når de er på besøk. Feierne er en av våre viktigste
bidragsytere for brannsikkerheten hos folk flest.
Forebyggende avdeling består av fem heltidsansatte
medarbeidere, inkludert avdelingsleder.

Derfor har vi en forsterket kjemikalievernberedskap som
gjør oss godt rustet til å håndtere hendelser med farlige
stoffer og farlig gods. I tillegg er vi ett av fire ressurs
brannvesen i Oppland distrikt for å håndtere hendelser
med akutt forurensning.
Samarbeid – sammen for sikkerheten
Vi samarbeider med Sykehuset Innlandet, ambulanse
tjenesten, på Gjøvik om bemanning og drift av deres
beredskapsambulanse som har materiell og utstyr til å
drifte samleplass, sanering og ivaretagelse av skadde
ved større hendelser med mange involverte.
I 2021 får vi en verdifull gave av Lions i form av et
terrenggående kjøretøy som skal benyttes til rednings- og
transportoppdrag ute i naturen og i terreng hvor vanlige
kjøretøy ikke kommer fram.

Vestre Toten Brann og Redning
Kirkevegen 8, 2830 Raufoss
Tlf. 61 15 33 00
post@vestre-toten.kommune.no

Kontakt oss dersom du ønsker å høre
hvilken muligheter vi kan tilby din bedrift!
www.raufossindustripark.no

Raufoss 930 99 760 / Oslo 930 99 765

Vi utfører
• Peiser, ovner og piper
• Piperehabilitering
• Flisarbeid og våtrom
• Naturstein og skifer
• Mur og pussarbeid
Vestre Toten veg 49, 2816 Gjøvik
E-post: post@bratberg-stubberud.no • Tlf. 976 52 835

Ta kontakt for en
uforpliktende befaring.
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