Tr ygg hyttekos
– unngå brann på hytta

Eksplosiv hyttevekst
Antall hytter i Norge har økt
dramatisk de siste årene. Hyttene
blir større og bostandarden høyere.
For mange er hytta blitt en ekstra
bolig. Vi har gjerne både vedovn,
peis og elektrisk ovn. Vi bruker
gass, elektrisk belysning og levende
lys. Vi utstyrer hytta med komfyr,
vaskemaskiner, tørketrommel, TV og
andre elektriske apparater.
Dette er nyttige ting som vi nesten
ikke klarer oss uten. Samtidig er det
potensielle kilder til brann.
Har du gjort en vurdering av
brannsikkerheten på hytta? I denne
brosjyren gir vi deg noen råd om
hvordan du kan sørge for trygg
hyttekos.

Flere hytter, flere branner
Hvert år rykker brannvesenet ut til over
100 hyttebranner i Norge.
Verdier for over 180 millioner kroner går
tapt. De fleste brannene skyldes menneskelig
adferd: Glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv og mangel på kunnskap.
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Det betyr at du selv kan gjøre mye for å
redusere hyttebrannfaren. Brannvern
handler om to ting:
• Forebygge brann
Med enkle tiltak kan du hindre at brann
oppstår.
• Redde, varsle, slokke
Hvis ulykken først rammer, må du gå
systematisk til verks for å hindre tap av
liv og begrense skader på helse og
verdier.

Forebygge brann
Finn brannfarene og fjern dem før en brann oppstår. De vanligste kildene til brann i hytter
og fritidsboliger er:

1. Ildsted
Bruk aldri brannfarlig væske til opptenning.
Fyr med tørr ved og riktig trekk. Dårlig
forbrenning kan føre til pipebrann. Husk
gnistfanger foran peisen. Tøm aske på et
ttrygt sted. Se til at pipa blir feiet.

2. Levende lys
Forlat aldri et rom med levende lys.
Plasser tente lys i god avstand fra
brennbart materiale. Bruk ubrennbare
lysestaker og lysmansjetter.

3. Elektriske anlegg og installasjoner
Du har ansvaret for at det elektriske
anlegget er i forskriftsmessig stand. Unngå
å lage klaser av skjøteledninger. Monter
tilstrekkelig antall faste stikkontakter. Bruk
alltid autoriserte installatører. Å være
hobbyelektriker er ulovlig og kan være
farlig.

4. Komfyren
Hold alltid komfyren under oppsikt når
den er i bruk. Forlat aldri hytta uten å være
sikker på at komfyren er slått av. Rengjør
jevnlig fettfilteret i ventilatoren.

5. Belysning
Bruk aldri sterkere lyspære enn det lampen
er beregnet for. Downlights med halogenpærer utvikler særlig høy temperatur. Ved
feil montering er det stor fare for brann.
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6.Vaskemaskiner og tørketromler
Slå alltid av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner
og tørketromler når du forlater hytta.
Ikke bruk maskinene når du sover. Rengjør
lofilteret i tørketrommelen etter bruk.
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7. Elektrisk utstyr
Slå alltid av elektrisk utstyr etter bruk.
Ta ikke med gammelt, utrangert elektrisk
utstyr hjemmefra til hytta.

8. TV-apparat
Slå alltid av strømmen med av-knappen på
selve TV-apparatet. Pass på at apparatet får
god lufttilførsel.
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9. Røyking
Røyk aldri når du ligger i senga eller på
sofaen.

10. Elektriske ovner
Elektriske ovner må aldri tildekkes.
Flyttbare oljefylte ovner og vifteovner må
kun brukes under tilsyn.
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OBS! Følg alltid sikkerhetsrådene i
bruksanvisningen.
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Redde, varsle, slokke
I en brann går alt svært fort. Du har ingen
tid å miste. Du er overlatt til deg selv og
må være din egen brannmann i de første
minuttene.
”Redde, varsle, slokke” er en enkel
huskeregel for hvordan du bør opptre
ved brann:
•

•

•

Redde:
Sørg for at alle kommer seg ut i
sikkerhet.
Varsle:
Varsle brannvesenet på
nødnummer 110.
Slokke:
Forsøk å slokke uten å utsette
deg selv eller andre for fare.

Røykvarslere redder liv
Det er påbudt å ha minst én fungerende
røykvarsler eller FG-godkjent boligalarmanlegg i hytter og fritidsboliger. Flere
sammenkoplede røykvarslere anbefales.
Optiske røykvarslere fungerer ofte bedre
enn ioniske varslere. Det er viktig at
røykvarslere plasseres riktig.
Les monteringsanvisningen nøye.
Vedlikehold av røykvarsleren
Sjekk jevnlig at røykvarsleren fungerer.
I tillegg til å bruke testknappen bør du med
jevne mellomrom teste med røyk. Batteriet
må byttes minst én gang pr. år, med mindre
du har røykvarsler med flerårsbatteri eller
tilkoplet strømnettet. Bytt ut røykvarslere
som er eldre enn 10 år.

Rømningsveier
Ved brann er det viktig at alle kommer
seg raskt ut. Snakk derfor med familien
om hvordan dere skal opptre ved brann.
Hold rømningsveiene ryddige. Kontroller
at vinduer og dører enkelt lar seg åpne fra
innsiden. Sørg for at dører og vinduer ikke
sperres av store snømengder.
Slokkeutstyr påbudt
Det er påbudt med manuelt slokkeutstyr i
alle hytter og fritidsboliger. I hytter som har
vanntilførsel og hvor det ikke er fare for
frost, anbefales husbrannslange.
Alternativt må du ha et 6-kilos pulverapparat eller et 9-kilos skumapparat. Pass på
at brannslokkeapparatet er laget for å tåle
den kuldepåvirkningen det utsettes for
når hytta ikke er i bruk. Spør om dette i
butikken hvor du kjøper apparatet.

Brannslokkeapparater trenger jevnlig
kontroll og vedlikehold. Kontakt ditt lokale
brannvesen for å få en oversikt over
personer og firmaer som er sertifisert for
dette.
Fire ganger pr. år bør du gjennomføre en
egenkontroll av brannslokkeapparatet:
• Sjekk at manometerpilen i
trykkindikatoren peker på det
grønne feltet.
• Sjekk at plomberingen på sikringen
er intakt.
• Sjekk at slangen og slangetilkoplingen
er i god stand.
• Dersom du har pulverapparat, vend
apparatet opp ned noen ganger for å
unngå at pulveret klumper seg.

Sjekk brannsikkerheten på hytta
OK

Det er montert røykvarsler eller FG-godkjent boligalarmanlegg
Røykvarsleren/boligalarmanlegget fungerer og kan høres på alle soverom med lukkede dører
Husbrannslange og/eller brannslokkeapparat er synlig og lett tilgjengelig
Egenkontroll av brannslokkeutstyr gjennomføres jevnlig
Det er tilstrekkelig med rømningsmuligheter
Pipa blir feiet jevnlig
Levende lys brukes kun under tilsyn
Elektriske apparater slås helt av om natten og når hytta ikke er i bruk
Det er ikke synlige skader eller sterk varmgang i sikringsskap, kontakter og ledninger
Flyttbare elektriske ovner brukes kun under tilsyn

www.brannvernforeningen.no

www.dsb.no

www.trygvesta.no
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