FOR HYTTETILSYNET:

VEILEDNING OM BRANNSIKKERHET VED HHTs HYTTER
Vedlegg til Instruks for tilsynsarbeid ved HHTs hytter 2017.

Røkvarslere
Det finnes tre typer brannvarslere på markedet. Optiske varslere som detekterer ulmebrann, ioniske
varslere som detekterer flammebrann og kombinasjonsvarslere som detekterer begge branntypene.
DNT anbefaler optiske varslere. Dette har både med pris og egenskaper å gjøre.
I rom der det blir mye stekeos og damp fra matlaging kan det benyttes varmedetektorer, som bare
reagerer på temperatur. Dette testes nå ut i kjøkkenavdelingen på Målia serveringshytte. Røkvarslere og
varmedetektorer monteres i tak min. 0,5 m fra vegg.
Brannslokkingsapparater
HHT praktiserer felles innkjøp av håndslokkere (pulverapparater), men kan også anskaffes direkte fra
annen godkjent leverandør. Disse bør være 6 kg’s (hele apparatet veier 11,5 kg). Beholderen skal merkes
med dato for montering og leveres til service innen maks. 5 år. 10 år er normal levetid. Beholderen har
produksjonsår innpreget nede ved bunnen. Regelmessig vedlikehold og sjekk skal utføres som anført i
Instruks for tilsynsarbeid ved HHTs selv- og ubetjente hytter.
Hyttene våre kan for tiden ha både skum- og pulverapparater. Ved service/innlevering skal det evt.
byttes til pulverapparat, type ABC, som har størst slokkeevne i våre miljøer (brennbart materiale som
treverk og stoff, ildsfarlige væsker og gass).
HHT benytter for tiden Firesafe AS som leverandør av apparater og service. Deres serviceverksted er i
Hjellumvegen 81 på Hjellum, se Vedlegg 4.
Andre hjelpemidler for brannslokking:
2 kg apparater anbefales ikke, de blir fort tomme.
Spraybokser til slokking av små branntilløp kan være nyttig, alle hytter skal ha fått én utdelt. Disse må
tåle minus 30 gr., noe ikke alle typer gjør.
Brannteppe er utdelt til alle hytter og skal henge lett tilgjengelig.
Gassapparater
Lovverket har strenge regler om håndtering og bruk av gass. Det kan lagres inntil 2 beholdere à 11 kg
(maks 55 ltr.) i våre ubetjente og selvbetjente hytter. Betjente hytter skal ha utendørs/bod-lagring (maks.
90 ltr. /3 store beholdere à 11 kg).
Gassbeholdere finnes i stål (eldre type) og komposittmateriale (nyere type, vesentlig lettere og dyrere).
En del forhandlere fører nå kun komposittbeholdere. Lettere å frakte! Men også lettere å stjele…
Beholdere må fraktes og lagres stående, på ubrennbart materiale. Priser bør sammenlignes! HHT har
rabatt bl.a. på Byggmakker Skattum og Maxbo Hamar.
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HHT har bestemt å gjøre felles innkjøp av tilkoblingsslanger og regulatorer (ventilhette) (selges nå som
hele sett). Disse skal skiftes etter maks. 4 år (produksjonsår skal nå stå på slangen). Det blir da felles
utdeling til samtlige hytter. Regelmessig vedlikehold er beskrevet i tilsynsinstruksen. De fleste
regulatorene våre er eldre type, som nå byttes ut etter hvert. Merk at instruks til bruker nå er at
regulator ikke fjernes fra gassbeholder ved avsluttet bruk, kun vende bryteren (ny illustrasjon til oppslag
på hyttene er under utarbeiding).
Brannhemmende plater
I våre små hytter kan avstand til ovn og røkrør fort bli i minste laget (min. 30 cm). Eller det kan være
ønskelig å verne nærmeste trevegg mot en effektiv vedovn. Brannhemmende plater fås i
byggevareforretninger. Disse kan lett tilpasses (kappes) til passende størrelse. Men merk at festing med
metallskruer må skje med mer enn 30 cm avstand fra skrue til ovn og røkrør (eller festes med ikke
brennbart materiale). Metallskruer er meget varmeledende.
Feiing av pipe
De aller fleste av våre hytter har ikke offentlig feiing. Som eier/bruker har vi likevel ansvar for å sørge for
feiing regelmessig, gjerne hvert annet eller tredje år. Feiesett (kost, tau og lodd) finnes til utlån i HHT
(Naturens Hus). Vårt sett har to dimensjoner på kosten, da pipene kan ha ulike dimensjoner. Feiing må
skje med stengte spjeld og trekk. Kosten trekkes opp og ned noen ganger, og sot fjernes via feieluka
etterpå. Kontroller samtidig ovnen og røkrør for evt. sprekker, rust og brister og at ting står støtt. Hvis
tvil, utskifting! Tips: sjekk samtidig avstand mellom feieluka og nærmeste brennbart materiale
(veggpanel, tregulv e.l.). Denne skal være min. 30 cm. Alt annet får påtale fra brannvesenet ved evt.
tilsyn.
Feieutstyr føres av byggevareforretninger og hytteutstyrsforretninger. HHT bruker Varmefag og gjør
sentral bestilling. Men pipas dimensjoner bør sjekkes.
Askehåndtering er beskrevet i tilsynsinstruksen. Det er viktig at det er hyttetilsynet som fjerner aske fra
hytta, og dette må altså gjøres tilstrekkelig ofte.
Rømningsveier
Våre minste hytter har gjerne hoveddøra som eneste rømningsvei. Hyttetilsynet bør likevel klarlegge
muligheter via vinduer og hvordan forholdene er i snørike vintre. Hyttevinduer kan være for små som
rømningsvei; flyttbar midtstolpe finnes i moderne vinduer og kan vurderes ved utskifting og nybygg.
Branntau finnes på Skolla og Finnsbråten. Disse må sjekkes nøye, jf. tilsynsinstruksen. Det kan være et
alternativ å skifte til sammenleggbar stige ved behov for utskifting.
Bålbrenning
Det er et generelt forbud i sommerperioden. Ønskes bål av en eller annen grunn, må grunneier ha gitt
tillatelse. Sjekk evt. for skogbrannfare (yr.no).
Informasjon til hyttegjester
Vurder nøye behov og plass for evt. info-plakater til oppslag. Generelt er hyttepermen utstyrt med det
som er nødvendig, og HHT ønsker en viss begrensning i bruken av veggplass..
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