




MINSKA RISKEN FOR BRAND 
Sakerhetsforeskrifterna i bAtforsakringsvillkoren beskriver vad 
som ar rninimikravet for brandskyddet ombord. Dessa fore- 
skrifter miste Du folja for att f9 full ersattning vid skada. 

t Den har broschyren vill tjana som rAdgivare och visa hur Du 
klarar minimikraven men dessutorn hur Du darutover kan for- 
battra sakerheten ombord. 

I de svenska bAtfdrsakringsbolagens tekniska kommitt6 sarn- 
arbetar: ANSVAR, ATLANTICA, FOLKSAM, UNSFORSAK- 
RINGSBOLAGEN, NEPTUNUS (ALLMANNA BRAND), SE- 
CURITAS, SIRIUS, SKANDIA, VEGETE och TRYGG- 
HANSA. 
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Syre 
Vlrme 

- Ombord i bdten finns gott om brannbara amnen. Utover 
drivmedel finns skrov, inredning och tillbehor, som om de I r  
av tra, plast eller textilier brinner bra. 

- Syre finns i omgivande luff. 
- I blten finns v8rmekCillor: Spisar, motorer, kylsklp, var- 

meanliiggningar, fotogenlampor etc. Hog varme kan ocksd 
uppstd i elsystemet. 

Dessa anvisningar glr  ut pd att farhindra att brand uppstdr i 
bdten. De ger ockse r l d  om hur du ska bete dig om brand 
trots allt uppstdr. 

Allmant 
Bensin och dieselolja avger gas som blir mycket brandfarlig 
nar den blandas med luftens syre. Gasblandningen tir tyngre 
an luft och rinner dlrfor ner i de lagst belggna delarna i bdten. 
Motom, som vanligen Br llgt placerad, kan tlnda gasen ge- 
nom t ex gnistbildning i generatorn eller startmotom. 

Ungefar 314 av alla bltbrander intraffar vid start efter tankning. 



Bransleledningar Ledningar mellan tank och motor ska vid bensindrifl vara av 
glodgad koppar, kopparnickel eller likvardigt material och ha 

~bfyllningsbeslaget ska monteras gastatt mot dack sA att avstangningskran intill tanken sb an bransleflodet kan stop- 
branslegas och spill inte kan rinna in i b4ten. Ledningen fr4n pas vid dieseldriH fbr flexibel slang 
dack till tank bor ha en invandig diameter pb rninst 38 mm. lamplig for vara av 
Tanken ska vara forsedd med en ventilationsledning som nblventiltyp. Skottgenomforingarna ska farses med 
monteras gastatt genom bordlaggningen eller sargen om den- skydd. Narmast motorn ska en kart flexibel oljebestandig 
na inte ar for Ibg. Ledningen bijr ha en invandig diameter pa slang Den ska vara avsedd for marint bruk och ha 
minst 12 mrn och forses med flamskydd, t ex metallnat, i roret fabriksmonterade anslutningar. 
vid bordgenornforingen. 

Branslesystemets alla rnetallde- 
Ledningar for bensinpbfyllning och avluftning ska vara av pet- lar, frbn pbfyllningsbeslag via ror, 
roleurnbestandigt material. Slangar monteras med dubbla slangar, till tank rn rn ska vara 
slangklammor av syrafast material. ordentligt elektriskt forbundna 

med motorn genom en jordled- 
ning. 

Alla bransleledningar mQste kon- 
trolleras regelbundet. Lackage fb 
inte forekomma i n4gon del av 
branslesystemet. Speciell upp- 
marksamhet ska riktas mot den 
invandiga gummislangen i stblfla- 
tad bransleledning. 

Glddgade kopparror hbrdnar med tiden, bl a pb grund av vib- 
rationer. For att undvika sprickbildning bijr roren glddgas om 
(mjukgoras) ungefar vart 5:e br. Detta gbr till sb att roren 
monteras bort, varms upp sb att kopparn blir morkrod och kyls 
dlrefter av. 
Ledningarna fbr inte monteras sb att bransle vid ett eventuellt 
IQkage kan droppa pB varma avgasdelar. Detta galler Wen 
dieselbransle. 

5 



Bransletank En bransletank bor vara gjord av minst 1 mm rostfritt stal, 
2 mm sjovattenbestandig aluminium eller annat likvardigt ma- 

Tanken ska vara fast n~~~~~~~~ Och placeras s' att den & terial. Tankar over 200 liter b6r ha tjockare pllt. Kontrollera att 
mojlig att inspektera. Bensintank f l r  inte vara placerad i mo- tanken tat, 
rum eller slutet personutrymme. Los tank for utombordsmotor 
bor fastas i blten t ex med band. Mellanllgg under spannband och under tank bor vara av ma- 

terial som inte binder fukt. 

Tank med en rymd av 50 liter eller mer ska ha skvalpskott. 
Tanken bbr ocksi ha inspektionslucka p l  ovansidan s i  att EL-SYSTEM 
vatten och avlagringar kan avlagsnas. PA bensintankar f l r  
avtappningskran i botten inte forekomma. Allmant 

El-installationen ska vara s l  utford att den klarar de speciella 
Bransleledningar med avstangningskran ska dras frdn tan- krav den marina miljon staller. Darfor ska alltid materiel som 
kens ovansida. For dieseltank, sorn ar Iatt ltkomlig for inspek- ar avsedd at1 brukas i bltar anvandas. Kontrollera ocksi att 
tion, godtas bransleuttag med avstangningskran i tankens utrustningen ar dimensionerad for de belastningar som fbre- 
nedre del. kommer. Anvand alltid 2-ledarsystem. 
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Batteri 
Batteriet ska vara fastmonterat, helst i en syrabestandig lhda 
ph val ventilerad plats. Vid laddning avger batteriet vatgas 
varfor det ar mycket olampligt att placera det i motor- och 
tankrum. 

Frhnskiljare 
En frhnskiljare som kopplar bort alla forbrukare, aven startmo- 
tom, ska monteras efter batterit over durknivh. Fore frhnskil- 
jaren ska sakerhetssystem kopplas in, t ex automatisk Ians- 
pump, tjuvlarm och gasvarnare. 

Ledningar for alla elektriska forbrukare mdste ha ratt area for 
den belastning de utsatts for. Mellan batteri och motor ska 
arean vara minst 35 mm2 per ledare. Matarledning mellan 
batteri och fordelningspanel bor ej understiga 4 mm2 per leda- 
re. ovriga ledningar bor vara 2,s mm2 per ledare. Dessa led- 
ningsareor galler 12 V-system. Vid 6 V-system fordras grovre 
ledningar. 

Brytare, sakringar eller kopplingsdosor etc fC inte finnas i 
motor- eller tankutrymme i bensindrivna bdtar. El-ledningar 
ska vara mlingtrhdiga och tala vatten, olja och bensin samt 
monteras sh att de inte utsatts for mekaniskt slitage eller strA1- 
ningsvarme frhn motor, avgassystem, varrneanlaggning etc. 

Elektriska anslutningar ph motom ska regelbundet kontrolle- 
ras sh att glappkontakt inte kan uppsta med gnistbildning som 
foljd. 



Montage i ldgt liggande partier bar undvikas. Vatten eller 
branslelackage kan fororsaka kortslutning. El-fbrsorjning for 
nad- och sakerhetsutrustning bbr monteras sd att forsorjning- 
en inte pAverkas om bdten tar in vatten. 

Forslag till sakringar 
vid 12 V-system 

Area mm2 I ~dkrlng Amp 

GASOLINSTALLATIONER 
Allmant 
Gasol ar tyngre an luft. Darfor rinner den ner i bdtens Iagst 
belagna delar om den Iacker ut. Tranger den in i utrymmen 
med oppen lAga eller dar risk for gnistbildning finns uppsthr 
latt en explosion. 

Alla fasta gasolinstallationer ska utforas enligt anvisningarna, 
"Gasol i fritidsbatar", som kan bestallas frdn Svenska Gasfor- 
eningen, Stockholm. 

Placering av gasolbehallare 
For att forhindra att gas Iacker ut i beten ska gasbehdllaren 
placeras i en tat ldda. Lddan ska vara minst 10 cm hogre an 
gasbehdllaren och dranerad till bordlaggningens utsida med 
slang eller ror som har en invandig diameter p i  minst 12 mm. 
Draneringen ska mynna ovan vattenlinjen. 

Apparater 
Spisar, kylskdp etc ska vara av godkand typ. Gasolapparater 
ska ha tendsakring som automatiskt stanger tillforseln av gas 
om ldgan slocknar. 



Gasolledningar 
Om ledningslangden mellan gasflaska och apparat ar hogst 
1,5 rn fbr gasolslang av h6gtryckstyp anvandas. ~r den langre 
ska kopparror anvandas. Mellan kopparror och gasolflaska/- 
reducerventil ska gasolslang av hogtryckstyp monteras. Den 
far vara hogst 0,5 m Ibng. Vid skarvning av ror ska antingen 

lddfria rorkopplingar avsedda for gas01 anviindas eller ska 
skarvarna hArdlodas. Ror dar slang monteras ska forses med 
nippel som har rafflad yta. Slangen ska rnonteras rned slang- 
kllrnrna. Rorledningar ska avslutas med avstangningsventil 
till varje apparat. Ledningar ska vara vat fastade rned klamrner 
och fdrsedda rned notningsskydd vid skottgenomfbringar. 



Kontroll av gasolsystem MOTOR 
Kontrollera regelbundet att gasolsystemet ar tatt. Om Iackindi- Allmant 
kator finns kontrolleras eventuella Iackage i systemet varje 
gang ventilen pa gasolbehallaren bppnas. Saknas Iackindika- Motorrum fbr inombordsmotor ska Vara Val  avskilt frBn ovriga 

tor bbr kontroll ske minst en ging per sasong. Detta sker delar aV blten. Detta galler utombordsmotor SOm m0n- 

genom att man oppnar alla ventiler men Iiiter, liksom dB lack- teras mOtOrbrunn inne bAten. 

indikator finns, forbrukningsapparaterna vara avstangda. Dar- 
efter penslas alla ledningar och skarvstiillen med siipvatten. 
Bubblor betyder att systemet tacker. 

En bra varnare mot Iackande gasol ar din egen nba.  Lar dig 
och din familj att kanna igen gasollukten. 



Motor 
For att minska brandrisken ska motorn och motorrummet re- 
gelbundet rengoras. Motorrummet fdr aldrig anvandas som 
fo~aringsutrymme for Iosa foremdl. 

Isoleringen i motorrummet bijr ha en oljetat yta och vara svdr- 
antandlig. 

Forgasare 
Flamdamparelluftrenare till fijrgasare ska alltid vara val fast- 
satt. Ar motorn forsedd med s k stigfdrgasare (luftintag nedat) 
ska en droppskdl for spillbensin finnas under forgasaren. 

Avgassystem 
De delar av avgasroret som kan fd en yttemperatur over $0" 
ska isoleras eller forses med skydd samt monteras p i  sddant ' 

avstdnd frdn brannbart material att detta inte kan antandas. 



Ventilation 
Motorrummets ventilation ska vara avpassad till motorns luft- 
behov och varrneavgivning. Ventilation ska ske genom sepa- 
rata till- och frdnluftsdppningar. Dessa bor placeras pd var sin 
sida om motom och oppningen for frdnluft sA ldgt som mojligt. 

Det ar sarskilt viktigt att motorrummet i sin nedre del ar tat1 
mot bdtens ovriga utrymmen eftersom branslegas ar tyngre 
an luft. 

Motorrummet ska vara ventilerat till bdtens utsida, vid ben- 
sindrift h e n  rned flakt avsedd for motorrumsventilation. Venti- 
lationsslangarna bor vara minst 75 mm i diameter och flakten 
ha en kapacitet pd minst 1.5 m3/min. 

ovriga installationer 
Vid installation av kamin, spis, ugn, kylskdp etc ska alltid c?v 
tillverkaren Iamnade instruktioner foljas. Speciellt viktigt ar att 
ventilationen i boutrymmen ar god nar apparater med nAgon 
form av mrbranning anvands. 

Traytor och textilier samt annat brannbart material fdr ej finnas 
i nameten av dppen Idga eller heta ytor utan mdste skiljas frdn 
dessa med flamskydd av isolerande material. 



Handbrandslackare 
I bbtforsakringsvillkoren kravs SIS-markta handbrandslackare 
klass I1 ABE. Det betyder att de innehaller tvd till tre kilogram 
pulver som kan slacka brander i sdval fibrosa material, tra, 
papper, textilier och dylikt som brander i bensin, oljor, plast 
och liknande. Pulvret ar inte elektriskt ledande. SIS-markning- 
en garanterar att slackaren fyller ett antal hdgt stallda och 
viktiga krav pb sakerhet och funktion. Om normerna for 
brandslackare skulle andras meddelas detta i forsakringsvill- 
koren. 

En bBt kortare an 10 m ska ha en slackare, over 10 m tvB 
stycken. Utover kraven kan det vara bra att komplettera med 
en SIS-markt kolsyre- eller halonslackare (1 21 1 eller 1301 ) 
vid pentryt som ger en "ren" slackning i handelse av brand 
dar. 

Har kolsyre- eller halonslackare anvants under dack, eller i ett 
slutet run;, mbte  detta utrymmas omedelbart. Kolsyran kan 
kvava den som ar kvar och halonerna (1 21 1, 1301) ger en 
ohalsosam rok vid slackningen. 

Har man lost ut en pulverslackare och ska stada bor man 
anvanda en kraftig dammsugare. Vatten eller blota trasor gor 
det hela svdrare och kan ge fratskador. 



Fasta slacksystem 
Alla bitar med inombordsmotor Mr, oberoende av bransle- Ett fast slacksystem ersatter inte fdrsAkringsvillkorens krav pB 
typ, ha en sprinkleranlaggning. Det ar mycket svirt att slacka handbrandslackare. 
under durkar, bakom motorer och skott med en handbrand- 
slackare. En halonsprinkler som dimensionerats efter utrym- 
met, 0,60 kg halon per m3 rum, slacker normalt sidana bran- Det finns flera gar-det-sjalv-satser for installation av sprinkler- 
der. Aven en fast kolsyreanlaggning kan anvandas men d i  anlaggning. En handig bitagare monterar den p i  nigra tim- 
fordras 1 kg per m3. mar. 
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Vid tankning 
Fore tankning ska motorn stangas av. Slack kylskhpslhga, 
fotogenkok eller annan lAga - aven i "slutna" forbrannings- 
system. LBt helst alla i besdttningen g6 iland och stanna dar 
till dess att motorn har startats och det ar dags att kasta loss. 

Under hela tankningen ska pAfyllningspistolen hellas med me- 
tallisk kontakt mot pAfyllningsbeslaget sh att gnista inte kan 
uppsti3 genom elektrostatisk uppladdning. Den spanning som 
uppstBr vid fritt fallande brtinslestrAle framger av diagrammet 
pa ntista sida. 



Losa branslekarl f l r  inte fyllas p l  inombords. Endast godkbn- 
da dunkar f l r  anvbndas. 

Om 50 liter bransle fylls p l  trycks 50 liter explosiv branslegas 
som ar tyngre an luft ut ur tanken. Tank pb att kallt brlnsle 
frln cisternen vid en bensinstation expanderar kraftigt en 
varm sommardag. Fyll darfor inte tanken helt. Om tratt an- 
vands ska denna vara av pllt. 

Var noga med att ventilera motorrummet minst 2 minuter 
fiire start. De flesta brander intriiffar vid start efter tank- 
ning. 

VOLT r 



Vid rnatlagning 
Thdning av betspisar ska goras med stor forsiktighet. Kon- 
trollera att lbkage vid roranslutningar inte forekommer. Se 
vidare till att brannbara inventarier, sdsom textilier, papper 
m m, inte finns i narheten av bppen Ilga. En forutsattning for 
trygg anvandning Br regelbunden tillsyn. 

Pdfyllning av spisens behdllare ar alltid forenat med risker. 
Oppen eld far inte forekomma. En rejal tratt bor alltid anvan- 
das. 

Vid varmarstart 
Vid start av varmeapparater galler samma regler som for blt-  
spisar. Stora krav bor stallas pb varmeapparatens funktions- 
sakerhet eftersom den slllan dvervakas kontinuerligt. 

I bdtar anvands ibland fristdende varmeapparater som place- 
ras i slutna utrymmen. I sldana fall mdste man ovillkorligen se 
till att tillrackligt med f8rbranningsluft tillfors och att avgaserna 
ventileras bort. I annat fall foreligger stor risk for forgiftning. En 
god ventilation ger Wen mindre kondens. Anvand endast ut- 
rustning for marint bruk. Folj tillverkarens bruksanvisning. 

ATGARDER VID BRAND 
Radda liv 
Intraffar en olycka i en blt ,  brand, sjunkning eller annan allvar- 
lig skada, ar den som kommer med annan bdt enligt lag "skyl- 
dig att Iamna all hjalp som ar mojlig". 

Vid brand ombord mdste forsta itgarderna galla de ombord- 
varandes sakerhet. Bdten fdr komma i andra hand. 

Alla ombord ska veta hur man tar sig ut ur en brinnande ruff. 
Flertalet bltar med utrymmen under dack har en forlucka. 
Den mhste anvandas om elden sparrar den ordinarie vagen 
och fdr inte blockeras av segelsackar o d. Nar man ar ombord 
i hamn ska luckan gB att oppna frdn utsidan s l  att man kan 
undsiitta dem som ar nere i bdten. Detta galler aven akterruff. 



Mdnga har den felaktiga uppfattningen att en brinnande bdt 
kan explodera nlr  som helst. Efter antandningen, aven om 
den har varit haftig, brinner blten utan explosionsrisk. Nar en 
bransleledning brinner av flammar elden upp kraftigt men utan 
sprangverkan. 

Finns gasol ombord mdste huvudventilen stangas och flaskan 
skyddas mot upphettning. Gdr inte detta ska flaskan placeras 
pd ett sakrare stalle. Den exploderar inte men sakerhetsventi- 
len kan oppna och den utstrommande gasen borjar brinna. 

Strdlningsviirmen under den tid bdten brinner ar betydande. 
iir branden omfattande mdste man vara beredd att hoppa i 
sjon. Mdste man hoppa bijr det ske dt lovart. Flytvasten Br ett 
mdste. Finns fralsarkransllivboj ombord, kasta ut den innan 
du hoppar. Hdll dig i narheten av bdten sd blir du llttare upp- 
tCickt. 

Slackningsrad 
Studera bruksanvisningen pd slackaren sd snart som mojligt. 
lnstruera aven familjen. 

I 
Borjar det brinna galler det att inte gripas av panik. Titta noga 
efter brandharden. Rikta pulverslackarens slang sd att pubret 
valler in over det som brinner. Spruta med korta svepande 
r6relser tills ldgorna slagits ned. Kontrollera effekten, spruta 
en gang till och overtyga dig om att elden slocknat. Awakta 
och se till att dterantandning inte sker. Tamningstiden for en 
2-kilosslackare ar ca 8 sekunder. Forsok darfor spara pd pulv- 
ret. 

Det t svtirt att slacka llgt liggande brander. Om slackaren 
lutas mer an 45" rinner pulvret bort frdn stigarrdret i behdlla- 
rens botten och bldser aldrig ut. 

Har slackaren anvants, Bven ett kort bgonblick, mdste den 
laddas om. Gor man inte det forsvinner drivgasen och slac- 
karen fungerar inte. 

Om slackaren ska laddas om ar detta ett utmarkt tillfalle till 
bvning. Prova sjalv och I l t  familjen fd kanna hur det ar att 
slacka mot en, med stdrsta forsiktighet, anlagd eld. 



ATGARDER EFTER BRAND 
Efter en brand kan det finnas restvarde i baten. Om det finns 
oskadade eller mindre skadade foremBI ombord bor dessa tas 
omhand. 

Aven om brandkaren hjUpt till med slackningen, ska kontakt 
tas med fors8krihgsbolaget eller om inte det gar, med Larm- 
tjinst f6r att fa r&d hur man ska farfara med den brunna bhen. 




