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”Hvis du konkurrerer på å bygge opp, har du en fremtid.
Hvis du konkurrerer på å skjære ned har du ingen”

M/T Tordis Knutsen på Statfjord-feltet. Haugaland Brannsikring er leverandør til både StatoilHydro og Knutsen OAS Shipping. Foto: Odd-Atle Urvik

Daglig leder Steinar Kirkhus og markedssjef Jan Hantho.

Kongsberg Satellite Services anlegg på Svalbard.

Kårstøanlegget.

Suksess i brannsikring
Haugaland Brannsikring AS er totalleverandør
innen brannsikring, og har oppdrag innen
bygg og anlegg, industri, skip og offshore.
Selskapet har siden etableringen i 1997 hatt
en kontinuerlig vekst, og har solid økonomi
og god ordrereserve. Datterselskapet Fire1
i Møre og Romsdal ble etablert i 2006 med
tilsvarende virksomhet.
- Bedriften har i dag 18 ansatte og ser på mulighetene
til å øke bemanningen ytterligere i 2009, sier daglig
leder Steinar Kirkhus. Han ser positiv på de spennende utfordringer som venter.
- Den som konkurrerer på å bygge noe opp har en
fremtid. Hvis du konkurrerer på å skjære ned har du
ingen, sier Steinar Kirkhus optimistisk.

sept der grunnlaget for suksess ligger i samarbeid.
Sammen med kunden sørger vi for at forhold som
negativt kan påvirke brannsikkerheten avdekkes og
utbedres. De lovpålagte brannforvaltningsoppgavene
er ofte svært omfattende og ikke minst ressurskrevende.
Stadig ﬂere har nå oppdaget gevinsten ved å engasjere profesjonelle til dette arbeidet, sier daglig leder
Steinar Kirkhus.
Han legger til at kundene setter stor pris på å forholde seg til kun en aktør innen brannsikring. Vi tilbyr
brannfaglig tjenester fra idé til og med driftfase.
Eksempel på dette er branningeniørtjenester branntetting/isolering, sprinkler/vanntåkeanlegg, gasslokkeanlegg, alarmanlegg, rømningssystemer (led-

Noen av våre kunder:

Eventyrlig respons
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- Vi har hatt en eventyrlig respons på vårt unike konsept innen brannforvaltning.
Innen eiendom har vi forvaltning på 300 bygg fordelt
over hele Norge. Våre tjenester tilpasses kundens
behov enten det gjelder mindre butikklokaler eller
store industribygg.
Vår brannsikkerhetsavtale er et omfattende totalkon-
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esystem) og handslukkere. Vi utfører også lovpålagte
miljøvennlige brannøvelser med et sterkt realistisk
preg.
Fornøyde kunder er sentralt for vår virksomhet.
Vi er stolte av den ros vi får fra våre kunder. På bakgrunn av vårt positive renommé har vi i de årene vi
har eksistert fått et tilstrekkelig antall kunder til å
oppnå gode resultater. Vår satsing på maritim sektor og offshore næringen har gitt oss oppdrag over
hele verden. Vår spisskompetanse innen gassbaserte
slukkeanlegg står for en stor andel av de internasjonale oppdragene.
Vi skal fortsette å levere våre tjenester og produkter
på en slik måte at de gode referansene skal øke i antall og betydning, avslutter markedssjef Jan Hantho.

StatoilHydro
Norske Shell (Ormen Lange)
t Aker Yards (STX Europe ASA)
t Gassco, Hatteland Computer AS
t Hydro Aluminium AS
t Knutsen OAS Shipping
t Rogaland fylkeskommune

Solutions ASA
Kongsberg Satellite
Services
t YIT
t Statkraft
t
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