
Brannsikker camping
Kjære campinggjest! Vi håper du får fine campingdager her på flotte Sunnmøre. 
Les våre gode råd om hvordan du gjør oppholdet tryggere for deg selv og dine!  



Brann i telt, campingvogner og bobiler kan spre 
seg svært raskt. De første minuttene er det 
du som er brannsjefen!

En røykvarsler passer på at 
du får tidlig nok beskjed om 
fare på ferde. 

Et slokkeapparat øker sjansen 
for at du klarer å slokke 
før alt går tapt.

Påbudt med røykvarsler
Røykvarsler er påbudt i camping-
vogner, bobiler, hytter og spikertelt. 
Plasser røykvarslere slik at alarmen 
høres tydelig selv når dører er lukket. 
I større campingenheter trenger du 
kanskje flere røykvarslere med trådløs 
sammenkobling.

Montér røykvarsler
Røykvarslere monterer du fast i taket i 
campingvogner og bobiler. Husk å 
bytte batteri og teste at røykvarsleren 
virker før du legger ut på tur.
I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. 

Gassvarsler anbefales
Har du gassutstyr, anbefaler vi at du 
også monterer CO-/gassvarsler.
Den sier ifra om en eventuell lekkasje. 

Husk slokkeapparat
Det skal være pulverapparat på minst 
2 kilo i alle campingvogner og bobiler. 
Vi anbefaler at du har et ABC-
pulverapparat på 6 kilo. Sørg for at 
det er fastmontert og lett tilgjengelig. 
Et brannteppe er et fint tillegg som tar 
liten plass og effektivt kveler mindre 
flammer.

Grill trygt
Husk at grillen blir svært varm og kan 
sette fyr på både vegger, teltduk og 
underlag. Bruk aldri åpen ild eller 
glødende kull inne i telt eller fortelt. 
Grill, kokeapparater og lignende bør 
stå minst 1 meter unna teltet. 



Hold minst 3 meter avstand
På campingplasser skal det være minst 3 meter avstand mellom camping-
vogner, bobiler og telt. Biler som ikke brukes til overnatting, kan parkeres i 
mellomrommet. Formålet med avstanden er å begrense spredning av brann, slik 
at personer nær brannen rekker å rømme og eventuelt bidra i slokking. Hvis det 
er sterk vind eller vegetasjon som kan øke faren for spredning, bør du øke 
avstanden. For terrasser, spikertelt og andre mer faste konstruksjoner kan egne 
bestemmelser i plan- og bygningsloven gjelde. Spør personalet på 
campingplassen før du bygger noe.

Pass på el og gass
Mange branner starter ved bruk av 
elektrisitet eller gass. Pass på at el-
og gassanlegg monteres i henhold til 
regelverket, og sørg for jevnlig 
vedlikehold og kontroll. Det er ditt 
ansvar at anlegg og utstyr brukes som 
forutsatt. Les også campingplassens 
regler for tilkobling og bruk av strøm. 

Unngå brannskader
Rask førstehjelp kan begrense 
brannskader ved grilluhell, skålding
og annen kontakt med varme 
overflater. Husk 20/20-regelen: 
Kjøl ned brannskaden i 20 minutter
i vann som holder ca. 20 grader °C. 
Ring nødnummer 113 ved mistanke 
om alvorlig brannskade.

Sjekk rømningsveiene
Sørg for at du kan komme deg raskt ut i et nødstilfelle. Sjekk at det er lett å 
åpne dører fra innsiden, og vurder om det er vinduer som kan brukes. 
I telt og fortelt er det lurt å ha en kniv lett tilgjengelig, slik at du kan skjære deg 
gjennom hvis det begynner å brenne.



SJEKKLISTE
3 m avstand: Det er minst 3 meter avstand mellom vår 
campingenhet og naboene.

Varsling: Vi har minst én røykvarsler i campingenheten, og vi har 
testet at den fungerer.

Slokking: Vi har slokkeutstyr tilgjengelig, alle vet hvor det finnes, 
og nødvendig vedlikehold er utført.

Grill: Grillen har trygg avstand fra alt som er brennbart, den står 
stødig, og plassert slik at barn og kjæledyr ikke kan velte den.

Brannfarlig avfall: Tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og 
engangsgriller kastes trygt på anviste plasser.

Elektrisk: Elanlegg og elapparater er i god stand og brukes slik 
det skal. Det er ingen synlige skader og svimerker.

Lading: Vi lader mobiltelefoner og andre batteridrevne duppeditter 
på en trygg måte, og ikke mens vi sover.

Gass: Gassutstyr er i god stand. Slanger, rør og koblinger er 
sjekket for lekkasjer og vedlikeholdt etter bruksanvisningen.

Nødnummer: Alle i campingenheten kan nødnummer 1-1-0 til 
brannvesenet, og kan forklare brannvesenet hvor vi er. 

Førstehjelp: Alle i campingenheten har lært 20/20-regelen i tilfelle 
noen brenner seg (nedkjøling i 20 minutter i 20 graders vann).

Kryss av:

Ved brann:
Redde ut alle som er i fare.
Varsle nødnummer 110.
Slokke dersom det er mulig.

Ålesund brannvesen KF
Tlf: 70163200  | brannvesenet@aabv.no 

Følg oss på nett og i sosiale medier: 
aabv.no  | facebook.com/alesundbrannvesen

Bekymret for brannsikkerheten? Tips oss via branntips.no!
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