
GODA RÅD FRÅN SVENSKA BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

FRILUFTSLIV
Vana friluftsmänniskor tycker om att göra upp eld i det fria, andra
tycker om att ta med sig ett stormkök med vindskydd för att gar-
dera sig i fall vädret blir dåligt. De som semestrar i husvagn eller
båt har i många fall gasolkök. Nedan får du några tips om hur du
ska undvika att råka illa ut.

ÖPPEN ELD
Först och främst är det viktigt att hitta en bra plats att elda på. Ofta
finns färdiga eldstäder i skärgården och utefter vandringsleder. 

Om det inte finns ska du välja en lugn och skyddad plats så nära
vattnet som möjligt. Bygg med sand och stenar. Elda aldrig direkt
på bergshällen. 

Om det blåser finns det risk för gnistspridning. Se till att inga
gnistor kan blåsa in mot land eller mot skogen. Vid brandrisk-
prognos 5 råder eldningsförbud. Släck innan du lämnar platsen!

SPRITKÖK
Det finns miljövänliga vätskor som inte sotar eller gör maten illa-
smakande. Fyll spritbrännaren till 2/3 av höjden. Fyll aldrig på
brännaren förrän den är fullständigt släckt och har svalnat.

GASOL
Gasolen måste hanteras med respekt. Läckage kan orsaka både
explosion och brand. Ny utrustning tagen i bruk efter 1995 måste

vara CE-märkt. Tänk på ventilationen om du använder gasolut-
rustning i stuga, båt och husvagn. För att man ska varnas vid even-
tuellt läckage har ett illaluktande ämne, merkaptan, tillsatts i
gasolen. Stäng av anläggningen  och vädra så fort du känner min-
sta dåliga lukt. Läckan kan lokaliseras med hjälp av ”läckspray”.
Se till att få läckan tätad och testa noga läckagestället. 

Mer kunskap om gasol finns att hämta i Svenska Gasförening-
ens skrift ”Tänk först – tänd sedan: gasol i stuga, husvagn, husbil
och fritidsbåt”. Information finns även i Räddningsverkets före-
skrifter och allmänna råd om gasol i husvagn. 

BRANDVARNARE
En brandvarnare är en billig livförsäkring även i husvagnen och
båten. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

HANDBRANDSLÄCKARE
För camping, husvagn eller båt rekommenderar vi en pulver-
släckare på minst 3 kg. Släckaren bör vara certifierad av SIS eller
annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. Som ett mini-
mum rekommenderar vi A-klass 13 och B-klass 113, men det är
alltid bättre med en släckare i högre effektivitetsklass.

En eld som brinner utan kontroll kallas för brand. Vänta inte med
att larma – ring 112 direkt.
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NR 206/041018

Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning 
hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Telefon 08-588 474 00. www.svbf.se

OM DET BRINNER – RING ALLTID 112

Sommar och sol, camping och grillning.
En brasa i natten eller glödbädd för matlagning.
Kontrollerad eld är trevlig. Men om elden 
är okontrollerad är det brand. Hur 
undviker  man det?  


