Brand i en husvagn på Sibbarps camping. Husvagnsägaren i närheten försökte släcka branden i husvagnen men
fick backa då hettan blev allt för stark. De närmaste husvagnarna blev efter en stund varma och ägarna hällde
vatten från dunkar för att hindra att även de antändes. Räddningstjänsten kom efter tio minuter, då var vagnen i
det närmaste utbränd när man började släcka.

Brandskydd i husvagnen
lika viktigt som hemma
Sommar, sol och lata
dagar. Det är
semesterdrömmen
för många av oss.
Men hur är det med
säkerheten?
Hemma i bostaden har
du naturligtvis en eller
flera barndvarnare.
Kanske till och med en
handbrandsläckare
eller en slangrulle med
vatten.
Hur skyddar du dig om
det skulle uppstå en
brand i din eller
grannens husvagn på
campingplatsen?
Enligt tillgänglig
statistik inträffar det
varje år cirka 150
husvagnsbränder som
är av den omfattning
att räddningstjänsten
måste tillkallas.
I genomsnitt
omkommer en
människa varje år vid
bränder i husvagnar.
Personskador som
uppstår i samband
med bränder i

HA/Räddning

husvagnar eller
husbilar orsakas
vanligen av brand i det
egna fordonet. Det är
därför främst den
enskilde
campinggästen som
kan påverka risken för
brand.
Tänk på förtältet
Se till att du alltid har
en fungerande
brandvarnare i din
vagn. Komplettera
gärna med en
brandvarnare ute i
förtältet. Om det
brinner i förtältet blir
den enda utgången
från en husvagn
snabbt spärrad av rök
och lågor.
En speciell brandrisk i
husvagnar och
husbilar är läckande
gasol. Det är en
extremet brännbar gas
som är tyngre än luft.
Den samlas därför
längs golvet och kan
uppnå brännbar
koncentration utan att
man märker det.

Visserligen
kontrolleras
installationen
regelbundet i
samband med
besiktningen hos
bilprovningen. Men det
är inte tillräckligt.
Genom fordonets
rörelser kan det
uppstå otätheter och
läckage. Skaffa därför
en läckagevarnare och
kontrollera
förbränningskällornas
funktion med jämna
mellanrum.
En annan risk är den
farliga gas som
utvecklas vid grillning
eller annan pyrande
förbränning. Tag aldrig
med en glödande
kolgrill eller annan eld
in i en husvagn eller
ett förtält. Det bildas
dödligt giftig gas.
Gasen gör att man blir
sömning och förlorar
förmågan att ta sig ut.

Säkerhet på
campingplatsen
På en campingplats är
det ägaren eller
nyttjanderättshavaren
som har ansvaret för
att anläggningen har
ett skäligt brandskydd.
Detta innebär bland
annat:
Avståndet mellan två
campingenheter
(husvagn eller husbil
inklusive eventuellt
förtält) skall vara minst
fyra meter.
Avståndet mellan två
tält skall vara minst tre
meter.
Campinggästerna
skall informeras om
brandskyddet, till
exempel vilka regler
som gäller för öppen
eld och grillning, hur
larmning sker vid
brand mm.
Släckutrustning skall
finnas på ett längsta
avstånd av 50 meter
från campingenhet.

