
Bevisstgjøring om brannvern på hytte og i campingvogn



Brann og sikkerhet

• Kontroll av pipe og ildsted

• Gassanlegg 

• Røykvarslere og komfyrvakt

• Rømningsveier

• Slukkeutstyr

• Brannteori



Info om rutiner for tilsyn av 
fyringsanlegg

Hedmarken brannvesen har 
tilsyn av pipe og ildsted ut i 

fra en risikovurdering.
Ca. hvert 6. – 10. år

Sommeren 2019 ble det 
gjennomført tilsyn i ca. 340 

hytter i Svaenlia.

Det var 36 stk. som ikke var 
tilstede ved planlagt tilsyn. 

Disse får nytt varsel.

Ruskåsen og Budor nord 
planlagt 2020.

Det er i utgangspunktet ikke 
nødvendig å kontakte 

brannvesenet og be om 
tilsyn (feiing) av pipa, da de 

lager en tidsplan for hele 
Budor.

Er det spørsmål knyttet til 
piper og ildsteder kan det 

tas kontakt 
på tlf.: 40 00 79 99 og be 

om feiervesenet. 



Feiing og tilsyn på Budor i
sommer:

• I tillegg til kontroll av pipe og ildsted, ble det 
gjennomført «boligtilsyn» med fokus på
slokkeutstyr og røykvarslere.

• Det var mange avvik på røykvarslere og
komfyrvakt.

• Dette var feilmontering av komfyrvakt, mangel
av røykvarslere og batterier uten strøm.

• Noen gassanlegg med gamle slanger.



Propananlegg:
På hytta, i campingvogn og i bobiler



Feil på propananlegg

• Gamle sprukne slanger fra propanflasken, og utette 
kuplinger kan føre til gasslekkasje.



«Kos» med grill



Flasken har stått for nær grillen 
og ventilen er skadet.





Propan: Bruk kun utstyr som er 
godkjent for propan.



Gasslekkasje

• Monter gassdetektor.

• Sørg for at det er god ventilasjon 
(måk vekk snøen rundt ventiler).



Fare ved dårlig ventilasjon

• Lite oksygen gir dårlig forbrenning

• Danner mye kullos (CO)

• Sørg for at det er god ventilasjon (måk vekk 
snøen rundt ventiler).

• Monter røykvarsler



Propan: Propanflasken skal lagres stående.



Propan i lukket 
rom kan gi 
store skader



Mangler av, eller feil ved røykvarslere under 
«boligtilsynet» på Budor!

Nye krav om røykvarslere i alle 
etasjer



Komfyrvakt

Var feil plassert, eller lå I 
skuffen





Varsling av brann

• Røykvarsleren varsler med høy lyd ved røykutvikling, 
og den skal vekke deg. 

• Den varsler ikke brannvesenet, det er det kun 
alarmanlegg knyttet til alarmsentral som gjør.

• BRANN: 110

• Politi: 112

• Ambulanse: 113



Brann på hytta



Fra idyll til
katastrofe på
få sekunder



Røykvarsleren skal tidlig varsle om brann 



Fullt utviklet brann. Rømningsveier er 
sperret.





Har du alternative rømningsveier hele året?



Hva er den vanligste brannårsak ved hyttebranner 
i Hedmarken brannvesen sitt område?



VARM ASKE tas ut av peisen og legges i brennbare 
beholdere!



Prinsipper for å slokke 
brann

• Pulver

• CO2

• Vann

• Skum

• Brannteppe





Tenk spredningsfare når du lager bål ute
(Bålforbud 15/4 – 15/9)



Gapahuken på Svaen!



Dette kan bli 
resultatet!



Takk for meg og kos dere på Budor


