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Vi er her for deg
Hustadvika brann og redning ble opprettet 1. januar
2020, da de tidligere kommunene Eide og Fræna ble
slått sammen til Hustadvika kommune, som strekker seg
over et areal på 508 kvadratkilometer. Innbyggertallet er
på ca. 13 500 personer, og vi har totalt 3 brannstasjoner i
henholdsvis Fræna, Eide og Bud.
‣ Elnesvågen brannstasjon: 19 personer fordelt på 3
vaktlag som går i rullerende ukesvakter. 3 av disse er
reservemannskap som kan komme inn i vaktlag ved
behov.
‣ Eide brannstasjon: 16 personer hvor 5 er utrykningsledere som går i rullerende ukesvakter, og de øvrige er
tilkallingsmannskap.

Forebyggende avdeling
Brannforebyggende avdeling har som oppgave å
forebygge brann og andre ulykker gjennom blant annet
informasjons- og motivasjonsarbeid og å gjennomføre
tilsyn i de særskilte brannobjektene i kommunen som
pleieinstitusjoner, overnattingssteder, barnehager, skoler
og private bedrifter. Formålet med dette arbeidet er
å hindre at mange liv, store verdier, samfunnsviktige
funksjoner og kulturhistoriske verdier går tapt i brann.
Enkelte befolkningsgrupper kan være mer utsatt
for brann enn andre, og som har større risiko for å
omkomme i brann. Dette gjelder blant annet eldre,
rusmisbrukere, funksjonshemmede og flykninger.
Hustadvika brann og redning har samarbeid med
hjemmetjenesten og flyktningetjenesten i kommunen 
for å møte disse utfordringene på en best mulig måte.

‣ Bud brannstasjon: 8 personer som alle er tilkallingsmannskap.
Beredskapsavdelingen
Beredskapsavdelingen er vår innsatsstyrke mot brann,
ulykker og forurensninger. Avdelingen verner om liv,
helse, miljø og materielle verdier. Hvert år rykker vi ut
til alt fra branner, trafikkulykker, akutt forurensning,
lete- og redningsaksjoner, kjemikaliehendelser til andre
nødsituasjoner som oppstår.
Vi har spesialkompetanse innen røykdykking,
overflateredning og akutt forurensning.
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SJEKKLISTE FOR HJEMMET

Målet er at alle skal være trygge hjemme
Dersom du er bekymret for brannsikkerheten hjemme
hos deg selv eller andre – ta kontakt med oss eller
gå inn på branntips.no

Brannforebygger/feier
Tjenesten utfører brannforebyggende arbeid i boliger. Dette
er feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og informasjons- og
motivasjonstiltak om brannvern i private hjem og fritidsboliger.
Det finnes ca. 10 000 private hus og fritidsboliger i k
 ommunen
som får besøk av brannforebygger/feier.

Du bør ta brannsikkerheten for deg og dine på
alvor. Her følger noen forslag på hvordan en
egenkontroll kan utføres.
Hver dag før du legger deg:
 	Sjekk at elektriske apparater er avslått
(vaskemaskin, tørketrommel, el.ladere)
Pass på at skjøtekabler ikke er 	
overbelastet
Slå av hovedbryter på TV
Sjekk at levende lys er slukket
Sjekk at ovner ikke er tildekket

Hver måned:
Test røykvarsleren
Test jordfeilbryter i sikringsskapet

Hvert kvartal:
Sjekk at nåla i trykkmåleren står på
grønt felt
Sjekk at pulveret i brannslokkings
apparatet flyter lett ved å vende det et
par ganger – forhindrer at pulveret
klumper seg
Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet
og fungerer
Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett
Rengjør lofilteret i tørketrommelen

Hvert halvår:
Stram til skrusikringer i sikringsskapet
Undersøk om det er svimerker eller
varmgang i sikringsskapet
Gjennomfør brann- og evakueringsøvelse

Hvert år:
Bytt batteri i røykvarsleren
(gjerne på røykvarslerens dag
1. desember)
Se etter svimerker på støpsler, kontakter,
lamper og lignende

Generelt:
Fyr riktig
Aske og glør må oppbevares forsvarlig
Husk å ta ut soten fra sotluken
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BRANNTEKNISK PROSJEKTERING
Vi utarbeider brannkonsept for både nybygg og ved tilbygg/påbygg. Vi utfører også brannteknisk
tilstandsrapport for eksisterende bygg. Vi hjelper deg med brannteknisk dokumentasjon og utarbeider
brann- og rømningsplaner.
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