
Trygg i båt
En informasjonsbrosjyre fra brannvesenet



Brannvesenet anbefaler 
gassvarsler, CO-varsler og 
røykvarsler i båt med over-
nattingsmuligheter. 

Propanlekkasje, kullosforgiftning og 
brann er reelle farer i båt. 

Propan
I fritidsbåter benyttes ofte propan til 
oppvarming, matlagning og kjøle-
skap. Feil på gassapparater og utstyr 
eller feil bruk kan føre til brann, 
eksplosjon eller kullosforgiftning. 

Propan er en tung gass som ved en 
lekkasje legger seg langs gulvet. Ved 
propanlekkasje er en liten gnist fra 
det elektriske anlegget nok til at det 
blir eksplosjon og brann. 

Dersom gassapparater brukes innen-
dørs med dårlig lufting, kan forbren-
ningen føre til at oksygenet forbru-
kes slik at personer som oppholder 
seg i rommet kan bli kullosforgiftet 
og kvalt.

Fare for kullos
Mange har i tillegg aggregat og 
dieseldrevet varmeapparat (f.eks 
Webasto) i båten. Den luktfrie gas-
sen kullos (CO) er vanskelig å op-
pdage, særlig når man sover. Monter 
en CO-varsler hvis du bruker slike 
innretninger. Antageligvis er kullos-
forgiftning den hyppigste dødsår-
saken i båt.

Røykvarsler
Sørg for å ha fungerende røykvarsler 
hvis du skal overnatte i båt. Det 
er ofte mye brennbart materiale 
og kokeapparater, griller og andre 
antenningskilder på - bokstavelig 
talt - alle bauger og kanter. Dessuten 
ligger man så tett i båthavnen at en 
brann sprer seg raskt. 

Videre kan det være trangt og van-
skelig å komme seg ut fra lugarene. 
Monter derfor røykvarslere i båten 
og ha en plan for rask evakuering. 

Tre ting
Altså: Husk gassvarsler, CO-varsler 
og røykvarsler til båten!

Trygg med varsel



Det brukes mye gass i fritids-
båter og mange er usikre på 
lover og regler på området.

Bruk og oppbevaring av gass krever 
forsiktighet. Propan synker ned i 
bunnen av båten, dersom det oppstår 
lekkasje. Installasjon av gassvarsler 
kan øke sikkerheten.

Unngå lekkasje
Propananlegg, koke- og varmeap-
parater må installeres, kontrolleres 
og repareres av fagfolk for å avdekke 
eventuelle lekkasjer. 
Sjekk selv rør og koblinger regelmes-
sig slik at du unngår lekkasje. Les 
bruksanvisningen før nytt utstyr tas i 
bruk og flasker byttes. 

Vær oppmerksom på at maks tillatt 
lengde på gasslange er kun 1,2 m i båt. 
Denne lengden er tillatt mellom flaske 
og rør, og igjen tillat fra rør til gass-
apparatet. Fleksibel, armert stålslange 
godkjent for gass kan erstatte kobber-
rør og stålrør. Gassbeholdningen skal 
maksimalt være 22 kg.
Steng alle utløp for bensin, gass eller 
olje når turen er avsluttet.

Brukt båt
Ved kjøp av brukt båt bør installasjo-
ner og utstyr kontrolleres av kvalifi-
sert personell. 

Ved kjøp av utstyr
Det er produsent, importør og for-
handler som har ansvar for at utstyret 
er produsert i henhold til regelverket 
og at det er trygt å bruke. Utstyret 
skal være CE-merket, og det skal følge 
med advarselsmerking og bruker-
veiledning på norsk. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap opp-
fordrer forbrukerne til å være bevisste 
når de kjøper gassutstyr. 

Still spørsmål, vær kritisk og sjekk 
at dokumentasjonen er på plass. 
Det viktigste er likevel at man setter 
seg godt inn i hvordan utstyret skal 
brukes og vedlikeholdes, og hvilke 
begrensninger som gjelder.  

Bruk av propan i båt

Bildet viser en CO-varsler  og en gassvarsler. Sistnevnte går på 
strøm.



1. Propanbeholdere skal alltid stå opp-
reist, og må aldri utsettes for unormal 
oppvarming eller sterk solvarme.

2.Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass 
som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjons-
farlig og kan antennes av for eksempel 
åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk 
gnist.

3. Finn eventuell lekkasje snarest mulig 
ved å pensle konsentrert såpevann på 
slanger og rørforbindelser. Når gasstryk-
ket settes på vil såpebobler danne seg på 
lekkasjestedet.

4. Bruk kun slanger for LPG/propan. 
Sprukne eller defekte slanger må skiftes 
straks. Lengste lovlige slangelengde er 1,5 
meter (men 1,2 i båt). Bruk slangeklem-
mer.

5. Hold alltid en tent fyrstikk klar når ap-
paratkranen åpnes. Steng for gassen ved 
beholderen når anlegget ikke er i bruk, og 
husk å koble fra regulatoren ved lengre 
tids fravær.

6. Steng for gassen ved beholderen og 
bring om mulig beholderen til et trygt 
sted dersom det oppstår brann.

7. Hold alltid apparat og beholder i god 
stand, men prøv ikke selv å reparere 
skader eller defekter som oppstår. La pro-
panforhandler gjøre kontroll og eventuell 
overhaling av apparat og anlegg med 
jevne mellomrom.

8. Studer monterings- og bruksanvisning 
nøye før apparat og anlegg tas i bruk. 
Spør forhandleren dersom det er noe du 
er i tvil om. 

Gassvettreglene







Til tross for alle forebyggende 
tiltak kan brann likevel oppstå. 
Ha riktig brannslokkingsutstyr i 
båten og lær å bruke det. 

Brann skyldes ofte rene uhell ved for
eksempel bunkring, koking eller service
på motoren. Ved brann er det svært vik-
tig å unngå panikk. For å kunne handle 
riktig må du vite hvordan en brann 
utvikler seg, og ha tenkt igjennom på 
forhånd hva du skal gjøre. Alle om bord 
må vite hvor brannslokkingsutstyret 
finnes og hvordan det brukes.

Brannslokkingsapparat
Ofte har man ikke bøtte med vann eller 
tepper tilgjengelig. Det skal derfor være 
minst ett 2 kg ABC-pulver-brannslok-
kingsapparat på et lett tilgjengelig sted 
for hurtig bruk om bord. (A betyr at 
pulveret slokker brann i treverk, teksti-
ler o.l., B brann i brennbare væsker, C 
brann i gass). Hvis det er mulig, bør du 
stenge av gasstilførselen før du starter å 
slokke en gassbrann.

ABC-pulver-brannslokkingsapparat
egner seg også for slokking av brann i
elektriske anlegg. Et to kilos-apparat blir
tømt i løpet av kort tid. Større båter bør 
ha flere apparater. Etterslokking av glør 
og nedkjøling av varme gjenstander kan 
foretas med vann.

Fastmontert brannslokkingsanlegg
Et godt hjelpemiddel er et fast montert
brannslokkingsanlegg med en slukke-

gass. Båter med innenbords bensin-
motorer bør absolutt ha fast brann-
slokkingsanlegg, og det kan gjerne 
også monteres i båter med innenbords 
dieselmotor. Ved motorstyrke over 120 
kW kreves fastmontert anlegg.

Velegnede slokkemidler i slike anlegg er
for eksempel halotron, pyrogen, iner-
gen/ argonite og vanntåke. Slike anlegg
kan fjernutløses eller være termisk ope-
rert, og slokkegassen fordeles direkte til
utsatte steder i motorrom og tankrom,
uten å måtte åpne lokket over motor-
rommet. Dermed unngår man oksygen-
tilførsel til brannstedet.

Vedlikehold av brannslokkeapparater
Både skum- og pulverapparater må ha 
et visst trykk for å fungere. Pilen på 
trykkmåleren på toppen av apparatet 
skal stå på det grønne feltet. Dette bør 
du sjekke jevnlig og minimum en gang 
i kvartalet. Kontrollerer at forseglin-
gen eller plomberingen på toppen av 
apparatet ikke er brutt, og at apparatet 
ikke har skader eller rust.Husk å vende 
apparatet med jevne mellomrom.

Profesjonell kontroll
Apparater med pulver skal til kvalifiser-
te fagpersoner for kontroll/service hvert 
5. år og på utvidet kontroll og service 
hvert 10. år. 
Apparater med skum skal til kvalifiserte 
fagpersoner for kontroll/service hvert 5. 
år eller etter produsentens anbefaling.

(Kilde: Sjøfartsdirektoratet og abbv.no)

Brannslokkingsutstyr
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