
Campingvogn og telt 

Husk solkrem. 

 

Ved brannskader kjøl med kjølig, men ikke for 

kaldt vann. Huskeregel; 20 grader i 20 minut-

ter. 

 

Hovedregel er at brenning av bål i skog og 

utmark er forbudt i perioden fra 15.april til 

15.september.  

 

Skal du gjøre opp ild, ikke gjør det på bart 

fjell/svaberg.  Forlat ikke bålet , men vær  

sikker på at det er slokket. 

 

 

 

 

 

Nyttige lenker: 

www.sikkerhverdag.no 

www.vibr.no 

 

 

Viktig å kose seg: 

Vestfold Interkommunale 

brannvesen  

Ollebukta 6  

3126 Tønsberg  

Telefon 33 00 36 00  

post@vibr.no  

www.vibr.no  

www.facebook.com/brannvesenet 

Sikker Camping 

Nødnummer: 

Brann:    110 

Politi:   112 

Ambulanse: 113 
Nyttige telefonnummer: 

Politiet:    02800 

Legevakt :   116117 

  

http://www.facebook.com/brannvesenet


Røykvarsleren:   

 -Har du røykvarsler? 

 -Har du kontrollert den ved hjelp av  

  testknappen, eventuelt med røyk? 

 -Har du byttet batteri i år? 

 -Er den over 10 år? 

Slokkeutstyr:   

 -Er det gammelt (10 år pulver, 5    

  år for skum) 

 -Står manometerpila på grønt? 

 -Er sikringen i? 

 -Er det fri for rust og skader? 

 -Har du vendt på den? (pulver) 

Skjøteledninger:  

 -Sørg for at det ikke er utstrakt    

  bruk av skjøteledninger. 

 -Ikke legg skjøteledningen under  

  teppet. 

 -Er skjøteledningene ute beregnet   

  for utebruk? 

 Propan: 

 -Er slangen sjekket for sprekker? 

 -Er slangen byttet etter  

  produsentens anbefalinger 2-3år? 

 -Kontrolleres fast installasjon? 

 -Plasseres beholderen stående på  

   ventilert sted? 

Sjekkliste: Krav: 

Forlat ikke tente stearinlys. 

 

Trekk ut støpsel av kaffetrakter/vannkoker. 

 

Forlat ikke vognen/teltet når du lager mat. 

 

Husk å sjekke at sikringene ikke blir varme. 
 

Ikke dekk til varmeovner.  
 

Har du propan inne anbefales gassvarsler.  

Denne skal plasseres lavt . 

 

Snakk med alle i vognen/teltet om hvordan man 
kommer seg ut i tilfelle brann. 

 
Pass på at vinduer og dører er lette å åpne med 

tanke på rømning. 

 

Se over det elektriske anlegget. Gammelt elektrisk 

utstyr bør byttes ut. 

 

Ikke bruk propan/stormkjøkken inne i små telt. 

 

Maks anbefalt mengde oppbevart propan er 23,1 kg 

(2 stk. 11 kg). Oppbevares kun stående og i godt 
ventilert rom.  
 

 

 

 

 

Huskeliste: 
Eier skal sørge for at campingvognen er 

utstyrt med minst en sertifisert  
røykvarsler, plassert slik at den høres 

tydelig på alle soveplasser når dører er 

lukket.  Røykvarsler over 10 år byttes. 

 

Det er krav til minimum 2 kg pulver  

slukkeapparat.  

 

På campingplasser skal det være minst 3 

meters avstand mellom campingvogner, 

bobiler og telt. 

 

Rømningsveiene skal til enhver tid  

dekke behovet for rask og sikker rømning. 

 

Faste elektriske– og gassinstallasjoner 

skal monteres av fagpersonell.  

 

Alle gassprodukter skal være CE merket. 

 

Vær oppmerksom på at forsikringsselskap 

og campingplasser kan ha egne krav til 

sikkerhet utover det lovpålagte. 

Tenk sikkerhet hver dag, 

brann og ulykker tar ikke ferie! 
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