
Brannsikker på sjøen
Kjære båtfolk! Vi håper dere nyter fritidsbåtlivet her på flotte Sunnmøre. 
Les våre gode råd om hvordan dere kan gjøre sjøturen tryggere for alle!  



Vi anbefaler røykvarsler
Bruker du båten til overnatting, bør du 
ha røykvarsler. Den gir tidlig varsel og 
vekker deg om du sover, slik at du 
kan redde deg ut i tide. Røykvarsleren 
monterer du fast i taket. Husk å bytte 
batteri og teste at røykvarsleren virker 
før du legger ut på tur.

Vær oppmerksom
De fleste båtbranner starter i 
drivstoffanlegg, motor og elanlegg. 
Vær alltid oppmerksom på 
drivstoffsøl, lekkasjer og uvanlig 
varmeutvikling, lukter, lyder og røyk.

Husk slokkeapparat
Vi anbefaler at du har minst ett ABC-
pulverapparat på 6 kilo om bord. 
Sørg for at det er fastmontert og lett 
tilgjengelig. Et brannteppe er et fint 
tillegg som tar liten plass og effektivt 
kveler mindre flammer.

Flyteutstyr til alle
CE-merket flyteutstyr til alle om bord 
er en selvfølgelighet. I fritidsbåter 
under 8 meter (26 fot) skal alle ha på 
seilvest, redningsvest eller lignende 
når båten er i fart. Kravet gjelder både 
barn og voksne.

Brann i fritidsbåter kan spre seg svært raskt,
og du har ikke mange steder å gjøre 
av deg. Hopper du i sjøen?

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 båten går tapt.



Vedlikehold er viktig
Jevnlig og kvalifisert ettersyn og vedlikehold av båtens tekniske anlegg er 
svært viktig for å forebygge brann. Sjekk slanger, rør, koblinger og tanker 
knyttet til drivstoffanlegg grundig. Lekkasjer av brannfarlig væske må repareres 
omgående, og eventuelt søl må fjernes. Sjekk også batterier og elektriske 
koblinger og ledninger.

Unngå åpen ild
På grunn av nærheten til brannfarlig 
væske og gasser, ber vi deg være 
forsiktig med all bruk av åpen ild om 
bord i båten. Unngå levende lys og 
røyking. Grilling bør skje på et 
passende sted på land, med mindre 
du har en grill som kan monteres på 
utsiden av båtrekka. 

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.

Pass på gassene
Gass på avveie kan føre til både eksplosjon og forgiftning. Også gassanlegg må 
sjekkes og vedlikeholdes nøye. Sørg for god utlufting ved bruk av propan. Husk 
at gassen er tyngre enn luft, og kan legge seg i bunnen av båten. Da kan en 
liten gnist være nok til at propanen antenner. Uforbrent gass og eksos på avveie 
kan også føre til kullosforgiftning. Kullos/karbonmonoksid er en luktfri og usynlig 
gass som fortrenger oksygenet fra blodet, og kan kvele et menneske på kort tid. 
En kombinert CO- og gassvarsler gir beskjed ved lekkasje. Det kan redde liv!



SJEKKLISTE
Varsling ved overnatting: Vi har minst én røykvarsler i båten, og 
vi har testet at den fungerer.

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

Flyteutstyr: Det er tilgang til rednings-/flytevest for alle om bord. 
I båt under 8 meter har alle det på seg mens båten er i fart.

Brannfarlig væske: Motor og drivstoffanlegg er vedlikeholdt. 
Slanger, rør, koblinger og tanker er sjekket for lekkasjer.

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

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

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

Åpen ild: Vi er ekstra forsiktig med bruk av åpen ild om bord i 
båten, og går helst i land for å grille.

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

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

Kryss av:

Bekymret for brannsikkerheten? Tips oss via branntips.no!

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
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