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Har du sett till att du: 
- har fungerande brandvarnare på alla våningsplan?
- har brandsläckare och brandfiltar tillgängliga?
- informerar alla gäster om utrymnings vägar och 
  var släckutrustningen finns. 

Låt inte ett för stort antal personer vistas/bo i 
byggnader och hus som inte är avsedda för det.

Som fastighetsägare med inhyrda gäster eller en 
camping i trädgården är du en otroligt viktig aktör! 
Självklart för att du bidrar till våra besökares 
upplevelse men även för att du ansvarar för 
säkerheten för de som på något sätt hyr boende av dig. 

Som ägare eller nyttjare av en anläggning måste du 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 
och hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
Om säkerhetsanvisningar inte följs, och olyckan sedan 
skulle vara framme, är risken stor att försäkrings-
ersättningen minskas eller till och med uteblir.  

Det kan vara bra att tänka på, att även om en brand 
startar i en husvagn och sedan sprider sig till ditt 
hus, så är det din husförsäkring som skadan regleras 
på. Tänk på det när du planerar för dina camping-
gäster och årets festival. 

Du har ett stort ansvar!



Genom att “tänka efter före” och följa de enkla riktlinjer som finns 
längre fram i broschyren kan du göra tillvaron lite säkrare för dig 
och de som campar hos dig. Genom att organisera campingen rätt 
så minskar du riskerna för exemeplvis en brand som snabbt sprider 
sig mellan husvagnar, tält - ja kanske till och med ditt hus. Färre 
och mindre incidenter gör också att grannar och andra boende i 
området slipper bli oroliga eller störas av oljud.

Många boende och stugägare i Norje hyr ut sin fastighet eller 
erbjuder camping i trädgården i samband med Sweden Rock 
Festival. Med detta informationsblad vill vi berätta för dig som 
planerar att erbjuda boende hur du kan minimera riskerna för 
bränder och olyckor. 

Har du tänkt på 
det här med bran

drisk? 

Det gäller att f
örebygga!



Hur minimerar du
 då risken för b

rand?

Husvagnar och husbilar innehåller mycket brännbart material,
b.la. frigolit i väggar och plastinredning. Många använder sig av 
gasol och det är viktigt att tänka på att t.ex. tält är lättantändliga. 

Genom att följa riktlinjerna nedan kan du minska riskerna för 
att det händer något tragiskt i din trädgård, i ditt hus eller på 
din mark.

1 Håll avstånden och ge fri framkomlighet för 
utryckningsfordon. 

Om du placerar för många campingenheter på en liten yta   
och utan inbördes avstånd, blir risken för en brand som    
snabbt sprider sig väldigt hög. Därför är det oerhört viktigt   
att du följer rekommendationerna nedan när du organiserar   
din campingplats: 

 Avståndet mellan två campingfordon, eller camping-  
 fordon och tält, behöver vara minst fyra meter. 

 Avstånd mellan två tält behöver vara minst tre meter. 

 Brandgator mellan raderna av campingfordon ska   
 hållas fria så att utryckningsfordon har fri väg. 

 Campingfordonen ska placeras med dragkroken ut   
 mot brandgatan för att vagnen eller husbilen snabbt   
 ska kunna flyttas vid  en brand.



Förbjud öppen eld och elverk

Tillåt aldrig grillning eller öppen eld på någon annan plats   
än på särskilt iordningställda grillplatser (med framdragen   
vattenslang och släckare i närheten). 

Tillåt inte heller elverk, eftersom de innehåller brandfarliga   
vätskor och hantering av dessa bör undvikas. 
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Minimera mängden brännbart material

Förbjud stoppade möbler, presenningar och annat som 
kan bidra till att en brand startar och sprider sig.

3

Se till att släckutrustning finns lätt tillgänglig

Avståndet till närmsta handbrandsläckare bör inte vara mer
än 50 meter.  

Det är bra om en person kan bevaka och ansvara för att 
släckutrustning finns på plats och fungerar som de ska.
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KONTAKT:
Har du frågor om brandsäkerhet?
Hör gärna av dig till oss på 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
så hjälper vi dig.

e-post: vastra.blekinge@raddning.com 
telefon: 0454-30 51 00

MER INFORMATION!
Vill du läsa mer om hur du kan 
förbereda och säkra din camping 
och dina gäster? Läs mer på:

www.msb.se
www.dinsakerhet.se

Där kan du även beställa 
broschyrer utan kostnad.

Brand i husvagnar sprider  
sig snabbt!
Konsekvenserna av en campingbrand kan bli
förödande. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har gjort ett test där
det visade sig att boende i husvagnen där 
branden startade och i grannhusvagnen 
skulle ha omkommit inom 4,5 minuter. 

Filmen heter “Snabbt brandförlopp i husvagnar” 
och du hittar den på www.youtube.com
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RING

vid en akut
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egendom.



SÖLVESBORGS
KOMMUN

Vi arbetar kontinuerligt med att, 
på olika sätt, försäkra oss om att 
festivalen ska vara förknippad med 

glädje och trygghet för våra 
besökare och er som bor och 

verkar i Norje. 


