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1. Bakgrunn 

Dette dokumentet, «IK Brann – Internkontroll for brann og eksplosjonsvern i HHT» følger opp 

foreningens «Arbeid med sikkerhet og beredskap på hytter, ruter og turer/arrangementer i HHTs 
regi», vedtatt av styret i desember 2015. Tidligere er fastsatt «Sikkerhet og beredskap på turer og 
aktiviteter i HHT» (desember 2013) og «IK Vann» i juni 2016. 

 

 

2.  Lover og forskrifter 

 

Internkontrollforskriften, ikrafttreden 1.1.1997 

Denne gir bestemmelser om ansvar for å følge opp regelverk i arbeidsmiljølov, forurensningslov, brann- 
og eksplosjonslovgivning og produktkontrolloven m.fl. 

 

Forskrift om brannforebygging (ikrafttr. 1.1.2016)  

Hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff m.m. av 2002. Gir regler om 
eiers og brukers plikter til forebyggende tiltak ved all form for brannfarlig aktivitet, inkl. oppføring og 
bruk av bygninger. 

 

Forskrift om håndtering av farlig stoff (ikrafttr. 8.6.2009) 

Forskriften gir for turistforeningens del regler om lagring og bruk av gass. 

 

Føringer fra DNT 

DNT har inngående behandlet tema og gitt føringer for lokalforeningenes arbeide i denne sektoren år om 
annet på de årlige hytte- og ruteseminarene. Utformingen av HHTs regelverk har mye støtte i det stoff 
som er framlagt der.  

 

 

3. Mål for HHTs brannforebyggende arbeid 

 

Foreningens hovedmål er: 

- Å forhindre ulykker, 
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- å sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte, leietakere og dugnadsarbeidere, 

- å sikre tilstrekkelig opplæring og instruksjon for de aktuelle arbeidsoppgaver, 

- å verne det ytre miljø mot forurensning og unødige inngrep 

gjennom systematisk sikkerhetsarbeid for å redusere mulighet for at brann/skade oppstår eller får minst 
mulige konsekvenser. 

 

 

4. HHTs organisering av hyttedrift og brannberedskap 

 

4.1 Eierskap til HHTs hytter 

HHTs egne hytter: 

Serveringshyttene: Lageråkvisla, Stenfjellhytta og Målia serveringshytte. 

Leirstedene:       Åkersætra og Skolla m/ubetjente kvarterer. 

Selvbetjente og ubetjente hytter:    Gammelsaga, Målia selvbetjente hytte, Lageråkvisla ubetjente hytte. 

Annen utleie:           Stouslandhytta (Målia). 

 

Leide kvarterer: 

Morskogen vokterbolig (grunneier: staten v/Miljødirektoratet, hytteeier: staten v/Eidsvoll kommune) 

Finnsbråten ubetjente hytte (grunneier og hytteeier: Sigmund Stensrud, Espa). 

Fløtdamkoia ubetjente hytte (grunneier og hytteeier: Romedal Almenning). 

Tingstadkoia ubetjente hytte (grunneier og hytteeier: Romedal Almenning). 

Svartskogkoia ubetjente hytte (grunneier og hytteeier: Løiten Almenning). 

Snippkoia ubetjente hytte (grunneier og hytteeier: Løiten Almenning). 

Sandfløten ubetjente hytte (grunneier og hytteeier: Vang Almenning). 

Halgutusveen ubetjente hytte (grunneier og hytteeier: Vang Almenning). 

Godlidalshytta ubetjente hytte (grunneier og hytteeier: Pihl AS). 

 

Eierskapet er av betydning i forhold til kravene til bygningseier i lovverket. Mer under kap. 4.2 og 5. 
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4.2 HHTs organisasjon for drift og vedlikehold 

HHT er organisert som en forening med et styre der viktige funksjoner er tillagt medlemmene, bl.a. tre 
kretsstyrerepresentanter og hyttekoordinator. Daglig leder i 100% stilling er tillagt det ledende 
administrative ansvaret. 

Lovverkets krav til eiers ansvar er tillagt styrets leder. 

Det er oppnevnt et hyttetilsyn for hver hytte (dugnadsbasert) med egne instrukser, bl.a. hensyntatt 
brann- og eksplosjonsvern. 1 person for de selv- og ubetjente hyttene, evt. flere personer for de større 
anleggene (Målia, leirstedene).  

Oversikt med kontaktdetaljer i vedlegg 1. (Link) 

Forholdet til utleier (gjelder de fleste av våre ubetjente hytter) er regulert i egne flerårige avtaler. 
Tilsvarende er to serveringshytter (Stenfjellhytta og Målia serveringshytte) driftsmessig utleid til 
tredjepart («vertskaper») med egne avtaler. Se vedlegg 1 for oversikt og detaljer. 

For brannvern stiller lovverket strenge krav til bygningens eier.  For koier og hus der HHT er leietaker, vil 
brannvern være tema på årlige møter med eierne og ved gjennomgang og fornying av de 5-årige avtaler 
som er inngått.  

 

4.3 Andre samarbeidsparter 

Det vises til vedlegg 1 for oversikten over kontaktdetaljer etc. for nevnte samarbeidsparter 
(allmenninger, andre grunneiere, driftsansvarlige på serveringshyttene). 

I tillegg har HHT tett samarbeid med løypeselskapene for transport og logistikk spesielt i vinterhalvåret. 
De fleste hyttene kan i vinterhalvåret kun nås med skuter/løypemaskin eller via luftveien. 

Løypeselskaper: Brumunddal og Omegn Turistløyper, Hedemarken Turistløyper og Løtenløyper. Privat 
organisert løypekjøring og idrettslag kommer i tillegg. 

 

5. Risiko og sårbarhetsanalyse 

HHTs tilbud til publikum i form av servering og innkvartering er en forbrukertjeneste etter lovens 
definisjon. Med dette følger et sikkerhetskrav, nærmere presisert av DNT i seminarer og dokumentasjon 
overfor lokalforeningene. 

En risikoanalyse for HHTs anlegg når det gjelder brann- og eksplosjonsvern må gjøres på 
virksomhetsnivå, dvs. det enkelte (type) hytteanlegg, da bygningsmessig omfang, tekniske installasjoner 
og driftsform (f.eks. tilbudet til publikum) vil være forskjellig.  

Det er viktig å merke seg at det alltid er bygningens eier som er ansvarlig for grunnleggende 
brannforebyggende tiltak bygningsmessig.  Men bruker eller leietaker er samtidig forpliktet til å sørge 
for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet, ved å unngå unødig risiko for brann, 
sikre rømningsveier og informere eieren om endringer, forfall og skader som reduserer 
brannsikkerheten.  Med «bruker» menes her den som har en avtalt bruksrett til bygningen, altså ikke 
publikums bruk av f.eks. ubetjente hytter. 
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I forhold til brann- og eksplosjonsvern kan en enkel risikovurdering bestå av å stille og besvare fire 
spørsmål:  

• Hva kan gå galt?  

• Hva er sannsynligheten for at dette kan gå galt?  

• Hva er konsekvensene hvis det skjer?  

• Hva kan vi gjøre for å hindre at noe går galt eller for å redusere konsekvensene dersom noe 
likevel skjer?  

 

Risikovurderingsskjema: 

 

Risikomoment Hvor/ hva kan skje? Tiltak for å forhindre 

uhell 
 

 

  

 

 

  

 

I praksis vil risikomomenter i HHTs driftsform kunne omfatte: 

 

Hva kan skje? 

 

Tiltak: Ansvar for 

gjennomføring: 

Dokumentasjon: 

Brann Branninformasjon på 

alle hytter. 

Dgl. 

leder/administrasjon 

Instruks for hyttetilsyn. 

m/inspeksjonsrutine. 

Brannvernplakat til 

oppslag på hyttene/ 

i hytteperm. 

 

 Instruksjon/opplæring 

av hyttetilsyn. 

Dgl. 

leder/administrasjon 

Instruks for hyttetilsyn. 

 

 Tilstrekkelig kontroll- 

og 

vedlikeholdsrutiner. 

 Sjekkliste for 

hyttedriften inkl. brann- 

og eksplosjonsvern. 

Instruks for hyttetilsyn. 

 

Røykforgiftning, 

brannskader 

Informasjon til 

publikum. 

Dgl. 

leder/administrasjon 

Oppslag/info. i perm på 

hyttene. 

 

 Montere godkjent 

slokkeutstyr. 

Dgl. 

leder/administrasjon. 

Håndslokkere. 

Røykvarslere. 

Varmedetektorer. 

Brannteppe. 

Rutiner for inspeksjon 

og utskifting. 
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Gasslekkasje/eksplosjon Brukerinformasjon 

gassapparat. 

Montere gassalarm. 

 

Dgl. 

leder/administrasjon  

Oppslag på hyttene/ 

i perm. 

Rutiner for inspeksjon 

og 

vedlikehold/utskifting. 

 

Oksygenmangel Brukerinformasjon 

gassapparat. 

Dgl. 

leder/administrasjon 

Oppslag på hyttene/ 

i perm. 

 

 

 

6. Nærmere om brannobjekter, sikringstiltak, slukkemateriell og kontrollrutiner. 

6.1 HHTs egne bygninger 

Lovverket har særlig fokus på bygninger hvor brann kan medføre tap av mange menneskeliv. HHTs 
serveringshytter er bare innredet for innkvartering av betjening (5-8 sengeplasser). Men helge- og 
feriedriften kan huse mange hundre besøkende i løpet av en dag. Åpningstid er vanligvis kl. 10-15 el. 16 i 
helger, høytider og skoleferier. 

Lageråkvisla serveringshytte: Oppført 1960. Denne er i tillegg til ordinær skihytte HHTs Barnas Turlag 
hytte. Godt besøkt av barnefamilier og tilbyr mange aktiviteter både innendørs og utendørs. Elektrisk 
lys/oppvarming fra strømnettet. Begrenset produksjon av varm mat (vafler, boller). Peis (åpen) som 
brukes ofte. Biladkomst langs seterveg (sommerhalvåret). Ca. 40 sitteplasser innendørs. Boret brønn 
med bra tilgang på vann (el- pumpe). Normalt utrustet med pulverapparater og røykvarslere. 

Inspeksjon og vedlikeholdsansvar Lageråkvisla: HHTs dgl. leder v/hyttetilsyn (vedlegg 1).  

 

Stenfjellhytta serveringshytte: Oppført 1968. Bygningsmessig som for Lageråkvisla. Strømforsyning fra 
nett. Boret brønn med el-pumpe. Vegadkomst i sommerhalvåret, ellers skuter/løypemaskin hele 
vinteren. Ca. 60 sitteplasser. Peisovn i tillegg til el-oppvarming. Noe utvidet matservering ift. 
Lageråkvisla, produsert på hytta (varmmat). El-tilsyn utført i 2015, fulgt opp av installatør samme år. 

Driften er bortsatt, se vedlegg 1 (egen utleieavtale). Bygningsmessig tilsyn følges opp av HHTs hyttetilsyn 
(vedlegg) i samarbeid med vertskapet. 

  

Målia serveringshytte: Oppført 1971. Ombygd kjøkken og utvidelse i 2013 og 2014. Ikke 
nettstrømforsyning (dieselaggregat ca. 28 kW anskaffet 2013) brukes til lys og kjøkkendrift. I tillegg 
mindre gassovn og parafinovn til oppvarming, samt solcellepanel for noe belysning. 

Hytta har ca. 80 sitteplasser. 8 sengeplasser for betjening (vedfyring inkl. eget oppholdsrom). Servering 
som for Lageråkvisla, med tillegg av varme pølser og bl.a. havresuppe m.m. Vegadkomst i 
sommerhalvåret langs Målivegen, ellers skuter/løypemaskin. 

Aggregatet står i eget tilbygg. Dieseltank, nøyaktig størrelse ukjent, ligger i kjeller. Gasstank for 
kjøkkendriften er nedgravd utendørs, 2,7 m³. Denne er fra 2003, levert av Statoil og eies nå av Flogas 
Norge AS, som har serviceavtale med RSM-Gruppen. Tre års serviceintervall gjelder.  Siste service var i 
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2014, neste i 2017.  Driftstillatelse foreligger for driver av serveringsvirksomheten, mens serviceansvar 
påhviler Flogas Norge AS som eier. 

Driften av serveringshytta, regulert i egen avtale, er siden 1981 bortsatt til Vang Skolekorps, som utfører 
denne på dugnad. Bygningsmessig tilsyn ved HHTs hyttetilsyn. 

Arbeidsdeling mellom HHTs hyttetilsyn og vertskapene på serveringshyttene: 

Anskaffelse, inspeksjon og service av en del materiell er i praksis fordelt til driverne, f.eks. anskaffelse, 
kontroll og utskifting av gassflasker med tilh. slanger og regulatorer. Det samme gjelder drift av 
røykvarslere. Disse oppgavene er spesifisert i de respektive driftsavtaler, og HHT v/administrasjonen er 
ansvarlig for at avtalte oppgaver og rutiner er gjennomført. 

 

Stouslandhytta (annen utleie på Målia) 

Hyttas eldste del er et eldre sæterhus – innkjøpt i 1933  - som ble utvidet og påbygd etter krigen til 
turistformål. Utleid til Hamar Røde Kors/Hjelpekorpset i 40 år fra syttitallet til 2013. HHT har renovert 
bygget og innredet til korttidsutleie til private og grupper. 20 sengeplasser. Vedfyring i tre ovner og 1 
peisinnsats. Gasskomfyr og -kjøleskap i kjøkken. Standard utrustning med brannvernmateriell 
(håndslokkere, røykvarslere, brannteppe). 

Hytteutleien administreres fra HHT sentralt, med eget oppnevnt hyttetilsyn. Hyttetilsynene for hele 
Måliaanlegget (3 hytter) opererer som et team. 

 

Leirstedene 

Åkersætra leirsted ligger ved helårsveg i Åstdalen, ca 3 km sør for Kvarstadsætra. Anlegget er bygd opp 
rundt en sæter med størhus og våningshus («Jakthytta»), og med 4 nye koier med 12 senger i hver (55 
senger i alt). Tre av de fire hyttene er forbeholdt leirdriften, som innebærer utleie til skoleklasser, 
foreninger m.v. for kortere eller lenger perioder, samt HHTs egen kurs- og arrangementsvirksomhet. Den 
4. hytta tjener som vanlig ubetjent kvarter låst med DNT standardnøkkel. Sæterområdet og terrenget 
rundt byr på mange etablerte aktivitetsmuligheter, slik at virksomheten på leirstedet i hovedsak foregår 
utendørs, sommer som vinter. 

Matlaging er basert på propanapparater, begrenset til Jakthytta og ubetjent hytte, dessuten i Størhuset 
ved leire og arrangementer. Fyring med ved i ordinære hytteovner. Solcelleanlegg gir et begrenset tilbud 
på el-lys. 

Tilsyn og vedlikehold besørges av to personers hyttetilsyn fra HHT (vedlegg 1). For brannvern gjelder 
HHTs alminnelige regler for hyttetilsyn. Reglene for leie og bruk er tilpasset et ubetjent leieforhold der 
bruker har fullt ansvar for bruk, rydding og renhold. 

Når det gjelder barn og ungdom, benyttes Åkersætra for det meste av yngre årsklasser (barneskolen). 

Skolla leirsted ligger ved helårsveg 300 m sør for Øvre Åstbru (Birkebeinervegen), retning Brumund Sag. 
Leirstedet er særlig beregnet på helårsbruk for ungdomsgrupper, bl.a. DNT Ung. Hele anlegget, overtatt 
fra Pihl AS i 2006, består av et hovedhus i 2 etasjer og et uthus med tre rom hvor ett (6 senger)  tjener 
som ubetjent DNT-hytte. Anlegget har i alt 27 senger. I tillegg er nylig bygd garasje/lager og en lavvo med 
ca 40 sitteplasser. 
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Hovedhuset og den ubetjente hytta har kjøkkenanlegg basert på propangass. Vedfyring for oppvarming. 
Solcelleanlegg for lys er i 2016 montert i hovedhuset.  

Hyttetilsyn etter samme opplegg som for Åkersætra, vanligvis med de samme personer.  

 

HHT eier tre overnattingskvarter i tillegg, Gammelsaga og Lageråkvisla (ubetjente) og Målia (selvbetjent, 
dvs. med tørrmat/hermetikk). Disse blir mht. brannvern behandlet sammen med de leide hyttetilbudene 
nedenfor. 

 

6.2 Ubetjente og selvbetjente hytter – leide og egne. 

Bygningsmessig kan HHTs ubetjente og selvbetjente kvarterer – teknisk og historisk - deles i tre 
kategorier: 

- Koier fra allmenningenes skogsdrift eller oppsynsvirksomhet, der de fleste er bygd på 1940 til -
60-tallet: 

• Fløtdamkoia, Tingstadkoia, Svartskogkoia, Snippkoia, Sandfløten, Halgutusveen og 
Godlidalshytta. 

Et spesielt poeng med disse hyttene er at utstyr og innredning fra skogsdriftens tid er beholdt så 
langt det er praktisk og forsvarlig.  
 

- Hytter som er bygd senere og/eller spesielt innredet til turistforeningsformål: 

• Gammelsaga, Målia selvbetjente hytte, Lageråkvisla ubetjente hytte og  Åkersætras og 
Skollas ubetjente hytter.  

 
- Annet husvære som leies til innkvartering for fotturister: 

• Finnsbråten. 

• Morskogen vokterbolig. 

Finnsbråten er et 2-etasjes husvære bygd til utleieformål der HHT leier en utleieenhet med 7 
senger i 2. etasje. Annen privat utleie (Pilegrimssentret) i samme etasje. Beliggenhet: nær 
Lysjøen, Stange Almenning. 

Morskogen vokterbolig er jernbanens gamle banevokterbolig på Morskogen stasjon. Avtales 
utleid fra 2017 av Miljødirektoratet til Eidsvoll kommune til turformål i sammenheng med 
friluftsområdet nær den nedlagte stasjonen. HHT vil etter avtale drifte huset som ubetjent hytte 
i DNT-systemet, i samarbeid med Eidsvoll Turlag. Sannsynlig sengetall 10-12. Vil særlig rette seg 
mot sykkeltrafikk langs Mjøstråkk-traséen. 

Felles for disse hyttene: 

- Generell instruks for HHT hyttetilsyn gjelder (vedlegg 2). Denne inneholder nødvendige punkter 
ang. brann- og eksplosjonsvern. Tilsvarende punkter er innarbeidet i sjekkliste for drift og 
vedlikehold for den enkelte hytta (vedlegg 3). 

- Risiko for brann/eksplosjon skal vurderes særskilt for den enkelte hytta. 
- Brannvernmateriell i hht. standard krav: håndslokkere, røykvarslere m/rutine for batteriskift, 

brannteppe, branntau (hvis aktuelt – Skolla, Finnsbråten, Morskogen). 
- Feieinstruks for hyttetilsynet i samråd med lokalt brannvesen, evt. avtale med eier.  
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- Regler for askehåndtering tilpasset den enkelte hytta. 
- Informasjon og hytteregler til publikum ved oppslag i hytta og/eller i hytteperm. 
- Instruksjon til publikum om bruk av gassapparat. 

6.3 Instruksjon og opplæring. 

Daglig leder i samarbeid med styrets hyttekoordinator er pålagt generell informasjon og opplæring for 
hyttetilsynene. Instrukser gjennomgås med nye hyttetilsyn.  Brannsikkerhet er tema ved alle fellesmøter 
for hyttetilsynene og ved HHTs inspeksjoner ute. 

 

6.4 Materiellanskaffelse og service. 

HHTs administrasjon sørger for felles anskaffelse av en del forbruksmateriell, inkl. håndslokkere, 
røykvarslere og branntepper. Serviceavtale inngås med egen leverandør for 
håndslokkere/pulverapparater, og rutiner for service/utskifting er etablert. Daglig leder i samarbeid med 
hyttekoordinator fører kontroll med fordeling, service og utskifting av felles innkjøpt brannvernmateriell 
og forbruksmateriell til gassapparater. Ny utskifting av gasslanger med regulator til propanapparatene 
ble gjennomført i 2017/18. 

 

7. Rutiner for behandling av avvik 

Formål: Rutiner skal sikre at feil og mangler registreres og følges opp med tiltak. 

Ansvar: Personer som oppdager avvik har ansvar for å melde dette til driftsansvarlige, dvs. 
driftspersonellet (ved serveringshyttene og leirstedene), eller hyttetilsynet gjennom skriftlig beskjed i 
hyttepermen, eventuelt ved telefonisk beskjed (mobilnr. alltid oppgitt i hytteperm) dersom avvik bør 
rettes snarest. 

Beskrivelse av avvik: 

Et forhold av betydning for brannsikkerheten som bør rettes opp snarlig, f. eks.  

- uforsvarlig håndtering/lagring av aske 
- feil/mangler ved gassapparat 
- avstand fra ovn og røkrør til brennbart materiale er for liten (mindre enn 30 cm) 
- røykvarsler ute av drift/manglende batterier 
- manglende slokkeutstyr 
- manglende informasjon om bruk av gassapparater m.v. 

Hyttetilsynet avgir avviksrapport til HHTs daglig leder. 

 

8. Retningslinjer for varsling av ulykker  -  VARSLINGSPLAN og krisehåndtering. 

Disse retningslinjer følger av "HHT Beredskapsplan" (2018) og vil finnes på egne TILTAKSKORT for alle 
HHTs aktivitetsområder inkl. dugnadsledelsen i felt. 

Ulykke varsles omgående. Rutiner i forbindelse med kriseberedskap, ulykker og nestenulykker for 
fellesturer/fjellsport, for mat- og vannforsyning på serveringshyttene og for brannvern er detaljert 
nevnt i de respektive instrukser og veiledninger og beskrevet på tiltakskortene. 
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Ulykke, spesielt med personskade, skal generelt varsles til brann/politi/ambulanse gjennom de 
respektive nødnummer 110, 112 og 113. 

Dernest varsles HHTs ledelse og aktivitetsansvarlige etter behov og utføres oppgaver slik det framgår av 
tiltakskortet. 

Et større ulykkestilfelle kan utløse behov for å varsle DNT sentralt. HHTs daglige leder er ansvarlig her. 
Det samme gjelder informasjon til pressen.   

Bruken av HHTs hytter varierer mye m.h.t. publikumsbesøk, overnatting m.v., og det kan derfor vanskelig 
gis regler som skal dekke alle mulige nødstilfeller. Noen hovedregler må likevel gjelde:  

- Rask varsling og det å yte rask førstehjelp ved personskade. 
 
VIKTIG opptreden ved brann eller branntilløp (se TILTAKSKORT): 

• Steng dører, vinduer og andre åpninger. 

• Hjelp alle som trenger det ut av bygningen. 

• Iverksett slokking med tilgjengelige slokkingsmidler. 

 

- Hvis sykdom/skade er oppstått: 

• Vurder fare for liv og helse. 

• Iverksett livreddende førstehjelp. 

• Stopp blødninger. 

• Sikre pasienten slik at nye skader ikke oppstår. 

• Søk fagkyndig råd over tlf.: 113. 
 
Politi skal varsles ved personskade.  
 
 

Rapport i etterkant til HHT v/dgl. leder og/eller hyttetilsyn (se vedlegg 3 Sjekkliste): 
 

- Hva skjedde? 
- Hvorfor? 
- Tiltak. 

 

 

9. VEDLEGG OG DOKUMENTOVERSIKT:  

Hytteoversikt – eierskap – vertskap - hyttetilsyn: Vedlegg 1  

Instruks for HHT hyttetilsyn 2017 og Veiledning om brannsikkerhet Vedlegg 2   

Sjekklister for drift og vedlkehold HHTs hytter, inkl. skjema for avviksrapport: Vedlegg 3  

Informasjon/hytteregler til hyttegjester om brannsikkerhet, gasshåndtering m.v.: DNT-oppslag på 
hyttene. 
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