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BRANNINSTRUKS FOR HYTTEVERTER 
 

1 Ildsteder: Sjekk at ovner og røykrør er hele og i orden. Det skal være ryddig og fritt for 

brennbart materiale rundt ovnen. Vedkasse skal være plassert minst 50 cm fra ovnen. 

Aske fra ovnen skal tømmes forsvarlig og deponeres på anvist plass. På de fleste hytter 

er det egne metallspann som er merket ”ASKE” 

 

2 Tørking av klær og sko: Påse at klær og støvler ikke kan falle ned på ovnen. Intet skal 

plasseres nærmere enn 50 cm fra ovnen. Sørg for god ventilasjon slik at fukt og damp 

ventileres vekk. Alle spiker og midlertidig oppsatte snorer fjernes. Gi tilbakemelding til 

Turlaget/Turistforeningen dersom tørkeforholdene bør forbedres. 

 

3 Røykvarslere/brannalarm: Sjekk at batterier i røykvarslere er tilkoblet og at de virker. 

Test batterivarslerne ved å trykke på kontrollknappen. Skift batteri eller varsler ved feil. 

 Hytter med eget brannalarmanlegg har egen instruks. Les denne nøye før du starter opp 

som vakt. Bemerk spesielt at alarmsentralen lyser grønt på drift 

 Feil på alarmanlegg, varslere eller mangel på batterier rapporteres til ansvarlige i 

Turlaget/Turistforeningen så snart som mulig. 

 

4 Brannslukningsapparat:  Gjør deg kjent med apparatenes plassering og hvordan de 

fungerer. Vend apparatene et par ganger. Sjekk at manometernåla står på grønt. Gi 

snarest tilbakemelding dersom manometernåla står på rødt eller om sikringssplinten er 

borte.  

 

5 Rømningsveier:  Gjør deg kjent med rømningsveiene og kontroller at de ikke er 

blokkerte. Ved overfylt hytte må ikke gjester plasseres slik at dette hindrer rømning ved 

en eventuell brann. Om vinteren må alle rømningsveier holdes frie for snø. 

 

6 Sikringshytte:  Se til at sikringshytten til enhver tid er tilgjengelig i tilfelle brann. Om 

vinteren skal inngangsdør holdes fri for snø. 

 

7 Gassapparat:  Sjekk at det ikke er sprekkdannelser på slangen. Sjekk at det ikke er 

lekkasje fra gassapparatet når det ikke er tent. Gi snarest tilbakemelding dersom apparat, 

ventil eller slange er defekt. På enkelte hytter kan det ligge reserve gass-slange. Slangen 

skiftes da umiddelbart. 

 

8 Lysestaker:  Rens stearin ut av alle lysestaker slik at lysene står stabilt. Påse at 

stearinlys ikke brukes på brannfarlige steder (nær brennbart materiale). Flasker, fat og 

liknende som brukes som lysestaker skal fjernes. Gi tilbakemelding dersom det er behov 

for flere lysestaker. 

 

9 Ved brann:  Sørg for at alle varsles og at alle rømmer ut av hytta. Dersom du kan, hvis 

det er mulig, forsøk å slukke brannen. Prøv primært å hindre at både hovedhytte og 

sikringshytte brenner ned.  

 Ved brann skal det så raskt som mulig gis beskjed til brannvesenet på tlf. 110 og til 

ansvarlig i Turlaget:  Hyttedriftansvarlig: Kontor:  55335816 

        Mobil:  90109356 

     Daglig leder:  Kontor: 55335818 

        Mob:  98249808 

 


