
 

NOHA ekspanderer på vestkysten 

Brannvernservice AS har blitt en del av den voksende 
NOHA gruppen 
 

NOHA Norway AS er stolte over å ønske Brannvernservice AS (BVS) 
velkommen til familien. Sammen styrkes posisjon i markedet, og befester 
NOHA som en dyktig og komplett nasjonal leverandør av brann og sikkerhet 
til Norge og Sverige.  

 

Dette er en milepæl for NOHA, som i mange år har fokusert på å bli best innen 
produksjon av branntromler og brannservice av næringsbygg. Med BVS på 
laget, kan NOHA igjen tilby ekspertise og kompetanse innen maritim 
brannvernservice.  

 

«NOHA trakk seg ut av offshore og maritim markedet i 2014 og valgte da å 
arbeide mot å bli best på trommelproduksjon og brannservice i næringsbygg 
og industri. Etter å ha forsterket NOHA sin posisjon i markedet på disse 
områdene, er det på tide å sette søkelys på den maritime sektoren. Vi er stolte 
over å ha BVS med i NOHA familien, og gleder oss til utviklingen sammen med 
dem», sier adm. direktør i NOHA, Frode Lemvik.  

 

NOHA begynte å bygge opp sin tilstedeværelse i det maritime segmentet igjen 
da Safe Brannvern ble en del av NOHA i 2018. Sammen med Safe hadde 
NOHA en markedsandel ca. 5%. Med BVS og Safe på laget er NOHA nå en av 
de større aktørene på markedet, både når det kommer til omsetning og 
kompetanse, i tillegg til å være det selskapet med størst tilstedeværelse langs 
norgeskysten.  

 

«Sammen med NOHA og Safe vil Brannvernservice AS kunne tilby en bredere 
og bedre portefølje på flere områder, samt øke vår kompetanse på service og 
vedlikehold. Vi ser frem til å være med på å bygge et sterkere selskap for det 
nasjonale markedet», sier Tor Isaksen, daglig leder i Brannvernservice AS. 

 

Brannvernservice AS ble etablert i 2005 og ligger i Ålesund på vestkysten av 
Norge. Selskapet har lang erfaring fra brann- og redningsmarkedet, og tilbyr 
tjenester innen vedlikehold og salg av brannvernprodukter. BVS er spesialister 
på service og brannutrustning av skip og offshore installasjoner.  

 



 

 «Vi er veldig glade for å få Brannvernservice AS med på laget i maritim sektor. 
Dette vil bidra til en betydelig styrking av vår posisjon, både faglig og 
kapasitetsmessig. Sammen med BVS oppnår vi større fleksibilitet og 
rekkevidde for leveranse av varer og tjenester», sier Hans Petter Jensen, daglig 
leder i Safe Brannvern. 

 

NOHA har de siste årene befestet sin posisjon som en ledende leverandør av 
aktiv brannsikkerhet og service i både Norge og Sverige. I 2019 ble de svenske 
selskapene Vivestra, Brand & Industriskydd og Secunova Gruppen en del av 
NOHA. Samarbeidet med BVS er et viktig steg for videre satsing, og gir NOHA 
et gunstig utgangspunkt for å bli en ledende leverandør av brannvernservice 
og sikkerhet til næringsbygg, maritim og landbasert industri. 

 

 

OM NOHA 

NOHA er en ledende leverandør av brannsikkerhet til næringsbygg i 
Skandinavia, eksperter på brann og sikkerhet til maritim og landbasert 
industri, og en globalt anerkjent produsent av brannslangetromler.  

 

NOHA har som mål å være markedsledende i Norden. Det skal være enkelt å 
jobbe med, og gøy å jobbe for NOHA.  

 

De siste årene har NOHA ekspandert, og har nå landsdekkende serviceteam i 
både Norge og Sverige, i tillegg til ny, moderne fabrikk på Orstad utenfor 
Stavanger. I dag er det ca. 100 engasjerte ildsjeler i NOHA fordelt på ti 
lokasjoner; Stavanger (hovedkontor), Oslo, Bergen (SAFE Brannvern), 
Trondheim og Ålesund (Brannvernservice) i Norge, samt Ljungskile, Halmstad, 
Svedala, Osby og Hägersten i Sverige.  

 

NOHA forventer en omsetning på over 200 millioner i 2020, og har en tydelig 
vekststrategi frem mot 100-årsjubileet i 2024. NOHA er en del av SK FireSafety 
Group, et nederlandsk konsern som er spesialister innen brann og sikkerhet.  
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