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Brandskydd på evenemangscamping 

Ofta anordnas tillfälliga campingplatser i samband med större evenemang som exempelvis festivaler, 
större idrottsarrangemang, läger eller liknande. Svårigheterna med tillfälliga campingplatser är just 
att de är tillfälliga och att det kommer väldigt många besökare samtidigt. På permanenta 
campingplatser finns det ofta duschar, bekvämlighetsinrättningar och asfalterade vägar, planteringar 
och staket som fungerar som kvartersindelare och brandgator. Där finns även fast el, ordnade 
grillplatser och matlagningsmöjligheter. 
En tillfällig camping måste däremot ofta ställas i ordning snabbt före ett evenemang och sedan 
återställas direkt efter evenemangets slut. 
Vägledningen är framtagen av räddningstjänsterna i femkanten: Boden; Kalix; Luleå; Piteå och 
Älvsbyn. Skriften baserar sig på lagstiftning, allmänna råd och Rikspolisstyrelsens och 
Räddningsverkets publikation säkerhetsguide för evenemang. 
 

Brandsäkerhet 

På en campingplats är risken för brand ofta hög, och konsekvenserna av en brand på en fullsatt 
camping kan vara förödande. Räddningsverkets allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:12) om 
brandskydd vid campinganläggningar är rekommendationer i syfte att garantera brandsäkerheten på 
campinganläggningar men gäller inte tillfälliga campingplatser. Rådet innehåller nyttig information 
om bl.a. brandskyddsarbete, avstånd mellan tältenheter, utbildning och mycket mer som kan komma 
till nytta på en tillfällig camping. 

Säkerhetsavstånd mellan tältenheter 

På tillfälliga campingplatser kan det bli svårt att hålla det säkerhetsavstånd mellan tältenheter som 
rekommenderas för vanliga campinganläggningar i SRVFS 2004:12. 

 Dela upp campingen i kvarter omgärdade av brandgator av god kvalitet. Det är bra om så 
många som möjligt av dessa brandgator är av räddningsvägskvalitet. 

 Utfärda och upprätthåll ett totalförbud mot öppen låga förutom på grillplatser 

 Förbjud stoppade möbler 

 Öka bevakningen 

De delar av campingen som används för husvagnar kan delas upp i kvarter omgivna av brandgator. 
Där bör det alltid vara ett säkerhetsavstånd på 4 meter mellan husvagnarna.  



Eldningsplatser 

Bränder på campingområdet är ett stort problem. Bränderna uppstår ofta på grund av felaktiga 
kunskaper om hur man hanterar gasolkök, engångsgrillar, spritkök och tältkaminer. 
På tillfälliga campingplatser som är knutna till evenemang bör det råda eldningsförbud för att 
undvika bränder och brännskador. Evenemanget bör därför erbjuda besökarna alternativa sätt att 
laga mat. Ett sätt att minska brandrisken och samtidigt underlätta matlagning för besökarna är att 
etablera grill- och eldningsplatser där det är ok för besökarna att laga mat över öppen låga. 
Eldningsplatserna bör vara väl utmärkta och väl avskilda från tältområdet. De bör även bevakas eller 
hållas under uppsyn av säkerhetspersonal med tillgång till brandredskap. 

Brandfarliga föremål och avfall 

Skräp är den största källan till bränder på en campingplats. Det är därför viktigt att campingplatsen 
har en fungerande skräphantering. 
Brandfarliga föremål ökar risken för anlagda och svårsläckta bränder. Det handlar främst om 
stoppade möbler samt s.k. partytält och presenningar. 
Arrangören har rätt att förbjuda sådana föremål på campingområdet. 

Gasol på campingplatsen 

Gasol innebär både brand- och explosionsrisker och arrangören bör om möjligt försöka begränsa 
användandet av gasol på campingplatsen så mycket som möjligt. Arrangören har rätt att förbjuda 
besökare att medföra gasol in på campingen. 

Brandredskap 

I Räddningsverkets allmänna råd SRVFS 2004:12 finns riktlinjer om brandredskap. Dessa omfattar 
inte tillfälliga campingplatser men de fungerar på vilken campingplats som helst och bör tillämpas på 
tillfälliga campingplatser. 
Nedan följer ett antal nyttiga tips och idéer. 

 Det bör inte vara längre än 50 meter från ett tält till närmaste plats med 
brandsläckningsmateriel. 

 Det bör finnas tydliga skyltar så att besökare och personal vet var brandredskap finns. 

 Hela campingplatsen bör vara bevakad av utbildad säkerhetspersonal som vet var 
brandsläckare finns samt hur de används. Bevakningen kan ske från observationsplatser eller 
genom patrullering i syfte att upptäcka eventuella bränder så tidigt som möjligt. 

 Upprätta särskilda brandposter. De kan innehålla mer avancerat brandmateriel, t.ex. 
brandsläckare, slangar och brandfiltar samt första hjälpen utrustning. 

 Säkerställ att all brandmateriel på campingen bevakas. Vid en nödsituation måste 
brandmaterielen vara funktionsduglig och inom räckhåll. Obevakad brandmateriel kan stjälas 
eller förstöras. 

 Säkerställ att använd brandmateriel byts ut. 

 Säkerställ att besökarna inte kan komma åt brandmateriel. Risken är annars hög att 
brandmateriel missbrukas och förstörs. Se i stället till att det alltid är lätt för en besökare att 
larma personal med släckningsutrustning och på så sätt få hjälp. 

 Lämplig typ av handbrandsläckare är 6 kg. pulversläckare typ 43A 233BC 



Tillfartsvägar för utryckningsfordon på campingen 

Planera tillfartsvägar i samråd med räddningstjänsten. Från tillfartsvägarna ska det vara möjligt att nå 
samtliga delar av campingområdet samt sjukvårdsområden. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ett sätt att minska brandrisken och samtidigt 
underlätta matlagning för besökarna är att ställa 
i ordning centralt belägna och eldsäkrade grill- 
och eldningsplatser dit besökarna t.ex. kan ta 
med sitt spritkök. 
Arrangören har rätt att förbjuda brandfarliga 
föremål på campingområdet. 
Se till att informera besökarna om dessa förbud. 

En brandgata bör aldrig sluta med en 
återvändsgränd. Upprätta i stället slingor av 
brandgator, så att det alltid finns möjlighet för 
fordon att köra runt. 

 


