
BRANNSIKKERHET•FIRE SAFETY
På de fleste selv- og ubetjente hytter vil du som 
gjest finne to hytter. Dette i tilfelle en brann 
skulle oppstå. I henhold til lovverket er vi pålagt 
å ha to hytter med oppvarmingsmuligheter.

Enkelte større hytter er utstyrt med brann-
varslingsanlegg, mens det er røykvarslere på 
mindre hytter. I tillegg har alle hyttene brann-
slukningsapparater sentralt plassert.

VED ANKOMST 
• Gjør deg kjent i hytta og merk deg plassering 

av hytter og eventuelle andre hus.
• Orienter deg om rømningsveier og hvor 

brannslukningsapparatene er plassert.
• Kontroller at røykvarslerne virker. Ekstra batteri 

finner du på hytta.
Sørg alltid for at rømningsveier holdes frie  
for sekker og annet utstyr.

TØRKING AV KLÆR
Tørk klær på anvist sted. Enkelte hytter har 
egne tørkerom, mens andre har rister over ved-
ovnene. Husk god avstand fra vedovnen og vær 
oppmerksom på at ting kan falle ned på ovnen. 

VED BRANN
 • Varsle de andre i hytta 
 • Sørg for at alle kommer seg ut 
 • Prøv å slukke 
 • Lukk vinduer og dører 
 • Gå ut av hytta  
 • Varsle nødetater tlf. 110, hvis mulig 

VED PIPEBRANN
Steng trekken i ovnen.

TØMMING AV VEDOVN FOR ASKE
Ovnene på hytta tømmes for aske etter behov. 

Ved tømming av aske bruke en spesiell 
 askebøtte. Asken tas ut av ovnen og opp i 
 askebøtta, når ovnen er kald.

Most cabins have two buildings. This is a 
 Norwegian legal requirement; in case of fire, there 
must be another building that can be heated.

Larger self-service cabins have fire alarm 
 systems, while smaller cabins have smoke 
alarms. All cabins have fire extinguishers at 
 central locations.

UPON ARRIVAL 
• Familiarize yourself with the cabin and note 

the location of its other building(s)  
or house(s).

• Note the escape route(s) and the location(s) 
of the fire extinguisher(s).

• Test each smoke alarm. Replacement batteries 
are kept in the cabins.

Keep escape routes clear of packs and other gear.

DRYING CLOTHING
Dry clothing only at the indicated places. 
Some cabins have drying rooms, while others 
have drying grates over the wood stove. Keep 
 clothing well away from the stove and remember 
that drying clothes can fall down onto a hot stove. 

IN CASE OF FIRE
 • Alert everyone in the cabin 
 • Ensure that everyone gets safely out 
 • Try to put out the fire 
 • Close doors and windows 
 • Get out of the cabin 
 • Notify emergency services tel. 110, 
 if posible  

IN CASE OF A CHIMNEY FIRE
Close the stove vent(s).

REMOVE ASHES FROM THE WOOD STOVE
Ashes should be removed from the wood stove 
as needed. 

Use the ash bucket when you  remove ashes. 
Let ash cool down in the stove  before removing it. 
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