Velkommen til Tranehytten
Brukerdokumentasjon
Tilkomst/Ankomst:
1. Ulriken-Vareggen over vidden:
Ta av ved Langli på toppen av Trappefjellet. Skiltet mot Tranehytten og Vikinghytten. Ta av
ned mot Tranehytten ved skilt eller noe før når dere ser hytten og grei rute frem. Ca. 3 timer.
Det er flere alternativ opp fra Arna/Lone med tilknytning til ruten Ulriken-Langli-Vareggen.
2. Vei Fløyen-Rundemannen, god gang/sykkelsti til bunn av Hyttelien, ca en time og 15 min.
Skiltet derfra via Jordalsskaret-Nordneshytten frem til Tranehytten ca. 50 min.
Ved langvarig og mye regn eller snø, sjekk eventuelle rasvarsler Brushytten-Rundemannen.
3. Fra Svartediket:
Parkering mot demningen. Obs soneparkering, automat ved Stemmeveien 39. Flott grusvei fra
Svartediket-Våkendalen-Tarlebøvann, derfra god gang/sykkelsti til bunn av Hyttelien ca en
time og 15 min. Derfra samme som ruten fra Fløyen. Totalt ca 2 timer 5 min som for rute 2.
4. Fra Jordalen:
Parkering for 4 biler ved ferist. Derfra vei/sti forbi gårdene. Obs bekk ved langvarig og mye
nedbør. Videre bratt opp Jordalsskaret til en møter de andre rutene. Ca 1 time og 30 min. For
godt trente 50-55 min.
5. Hjortland i Åsane-Vareggen:
Stor parkeringsplass. Grusvei ca 30 min før sti begynner opp mot Vareggen. Passér
Vikinghytten og ta til høyre skrått ned mot Tranehytten ved skilt. Alternativt ta av like før
Vikinghytten mot Nordneshytten og derfra ned mot Tranehytten. Totalt ca 1 time og 30 min.
For rute via Nordneshytten, litt ned i siste nedstigning mot Tranehytten tas til venstre mot bro.
Mulig også å benytte sommerrute på innsiden av Øvre Jordalsvann ved bunn av Trappefjellet.
Bratt, ulendt og kan være glatt. Må være lett på foten. Bør ellers ikke benyttes.
Det går stier fra hytten opp til vardene på Vareggen med tilknytning til øvrige ruter.
Grunneierne ønsker ikke at stiene utbedres eller merkes av hensyn til sauene som har
«saltstein» i området. Grunneierne har likevel ikke noe imot ferdsel i området forutsatt at det
tas hensyn til sauene.
Nøkkelboks på høyre side av inngangsdøren. Kode opplyses på sms. Denne skiftes mellom
utleier. Crocs i hallen til innendørs bruk, men hent gjerne vann i bekken nedenfor hytten først.
Bruk stålbøttene til vannhentingen.

Kapasitet/Div. utstyr/Varer for salg:
Hytten har ca 200 kvm grunnflate og tilsvarende loft. Kjeller full høyde ca 100 kvm, resten
plastbelagt krypkjeller. Stor hall, kjøkken, peisestue, medlemsrom, 4 soverom og toalett. 13
sengeplasser, derav en familieseng, oppblåsbare liggeunderlag, sovesofa - overnatting for 20
personer. Rikelig med gulvplass for flere. Sengetøy/ sovepose og puter må medbringes.
Førstehjelpspakker, endel utstyr for teambuilding/events. Bålpanne, lavvo, kart/kompass,

bueskyting. Aggregat kun etter avtale. Benk/rasteplass mot syd. Kommer også mot vest.
Pulverkaffe, sjokoladedrikk, noe hermetikk, saft mm. Se prisliste. Vipps 17495.

Parafinovner:
Kald og våt? Tenn da kjapt parafinovnen innerst i kroken ved stålampen på medlemsrommet.
Åpne lokk på toppen av ovnen og sjekk om det er tilstrekkelig parafin i beholderen. Kanne for
påfylling på avsats bak kjellerdør. Spake foran på ovnen skyves ned og holdes en liten stund.
Tenning skjer da via batterier på baksiden. Benytt ellers fyrstikker eller skift batterier. Varmer
fort og godt opp. Ovnen slukkes ved å trykke knapp ved siden av spaken. Det er en parafinovn
til, betjening er bak spjeld foran på ovnen. Ovnene må ikke stå på om natten!

Lys/Solceller:
Det er 12v solcelleanlegg, lamper i alle rom, liten «kule-lampe» i soveroms gang. Spenningsomformer i medlemsrommet må tilkobles for lys i 220v stålamper. Omformeren krever ekstra
spenning fra solcellebatteriene. Sjekk om kontakter er satt i hvis lys ikke virker. Lysrør og
pærer i kommode på medlemsrom. Lyktene tennes ved å trykke på rød knapp midt på lyktene.
Trykk gjentatte ganger for å slå av. Rørformete ledd-lamper har trykknapp på siden,
skruknapp på motsatt side for batteriskift. Variert utvalg av batterier i kommode. Kubbelys,
stearin og telys settes på egnet underlag. Hodelykter bør tas med. Alt lys må slukkes og
spenningsomformer frakobles ved avreise.

Gassovner:
Regulator/hette settes på gassovnen før bruk. Bruk begge hender og trekk opp «kragen».
Trykk regulatoren godt ned på plass og press ned «kragen». Sjekk om regulator henger godt
fast. Åpne tapp på toppen av regulatoren. Svart dreibar knapp på ovnen trykkes lett ned og
settes i opptenningsstilling. Knappen holdes nede for gasstilførsel. Trykk samtidig på rød
knapp for gnist inntil det kommer liten flamme foran på ovnen. Den dreibare knappen holdes
fortsatt nede i ca. 20 sek. Ovnen stenger ellers gassen automatisk ved for liten varme i tilfellet
dette skyldes manglende tenning. Ovnen stenges også automatisk ved for høyt co2 nivå.
Innstilles på ønsket varmenivå, 1, 2 eller 3 for de forskjellige elementene. Nivå 3 kun i store
nok rom, som f.eks peisestuen. Se for øvrig bruksanvisning.
Det finnes en ekstra gassovn som backup eller for ekstra kalde vinterkvelder. Det er tungt å
bære opp nye gassbeholdere. Reservetanker står i soveroms gangen. Viktig at tankene brukes
helt opp før utskifting slik at de kan bæres ned og erstattes. Ovnene må ikke stå på om natten.
Steng knapp på toppen av regulatorer mellom/etter bruk. Frakoble disse ved avreise.
Regulator monteres på gasskomfyr på kjøkkenet på tilsvarende måte. Velg ønsket plate og
tenn med fyrstikk. Hold knappen inne noen få sekunder. Komfyren har også stekeovn.

Vedovner/Peis:
Vedovner i medlemsrom, i peisestue og på kjøkken. Ved under kjellertrapp. Her er også øks
og sag for oppsaging av brukte materialer fra innerste kjeller. Fint om noe ved er klar til neste
mann. Vedbriketter/peiskubber kan også benyttes og legges fortrinnsvis oppå glør, helst ikke i
kombinasjon med ved. Bruk opptenningsbriketter. Opptenning skjer best dersom ovnene er fri
for aske, askeskuffe tømt. Trekk justeres ved to spaker foran på ovnen i medlemsrom.

I peisestuen, sjekk om rist i vedovn er stilt slik at det er åpning ned til askeskuff for trekk.
Spaker for justering av trekk på siden av ovnen. Bruk passende vedlengder så elementer ikke
skades. Vedovnen mest effektiv. Peis kan benyttes, men mest for kos. Bålpanne er beregnet
for utendørs bruk ved anledning. På kjøkken benyttes kun minste luke øverst til venstre for
opptenning. Ved avreise fjernes avkjølt aske/boss, askeskuff tømmes. Sort plastbøtte benyttes.

Toalett:
Se bruksanvisning, komplett bruksanvisning i eget hefte. Ta kontakt for gjennomgang.
Forbrenningstoalett startes opp ved å sette i stikkontakt for toalettet. Grønt lys. Regulator på
gasstank må være montert, gass åpnet ved snu tapp slik at rødt symbol vender opp. Vifte
starter når lokket løftes. Putt pose i skålen før bruk. Lokk legges på etter bruk, knapp trykkes
og holdes i 2 sek. før den slippes. Innholdet går da ned i potten, forbrenning starter. Ved for
liten vekt, etterfyll med litt vann. Gult lys under forbrenning. Signal gis dersom toalettet er
fullt. Forbrenning må da fortsatt stå på inntil den er ferdig eller ved avreise. Urinal benyttes
når det er mulig. Kapasitet økes mye. Forbrenningstoalettet må ikke benyttes ved feil(rød
lampe) og helst ikke senere enn to timer før avreise. Ta kontakt ved feil. Snurredass er plan B
og benyttes minst mulig. Øker behov for helikoptertransport for fjerning av kloakk.
Stikkontakt for forbrenningstoalettet tas ut ved avreise og gasstilførsel stenges.

Vann:
Vannet fra bekken har vi erfart til å være av god kvalitet, men kok gjerne dersom dere er
usikre. Ved langvarig tørke som sommeren 2018 bør en ta med vann. Det samme ved mye snø
dersom en ikke heller vil lage smeltevann. Vann tett/hermetisk lukket beholder kvaliteten.

Mobiltelefoner og PC.
Kan lades når spenningsomformeren er satt i og slått på. Lad likevel batteriene godt opp i
forkant for sikkerhets skyld. Dårlig/varierende nett. Annet utstyr må ikke tilkobles.

Sikkerhet og hygiene:
Vis respekt for fjellet, følg fjellvett reglene, sjekk vær - og veimelding, ta hensyn til alle i
følget. Ekstra klær og utstyr. Ved behov for assistanse oppgis hyttens nr. som er 42.
Geopos 60.418159 N 5.400558 Ø. Helikopter kan lande ved hytten.
Sjekk og informer om rømningsveier, brannslukkere og røykvarslere som er seriekoblet.
Ekstra batterier samt antibac etc. i kommode eller reol. Vennligst gi tilbakemelding om dette,
annet mangler. Gulvene kostes ved avreise og vaskes lett over. Bruk plastbøtter og mopper.
Eget boss/avfall tas med ved avreise. Avkjølt aske fra ovnene kan kastes passende sted i
naturen. Det samme gjelder for potten til forbrenningstoalettet. Innholdet må i tilfellet dere
selv vil tømme være ferdig forbrent til aske, bruksanvisning følges nøye. Bunnen må ikke
skrapes opp. Bruk busk/kost/vann. Obs eventuell høy varme. Plasthansker og noe medisinsk
utstyr i reol i hallen. Mopper, kjøkkenkluter og håndklær tar vi regelmessig ned for vask.

Tilbakemeldinger:
Vi har ikke alltid anledning til å etterse hytten etter hvert utleie som kan komme tett på
hverandre. Vi er derfor avhengig av at hytten forlates i minst samme stand som da dere kom
og av tilbakemeldinger/tips. Hyggelig om dere vil skrive noe i hytteboken.

