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DefInItIoner
Vanligt förekommande begrepp för husvagn/husbil

Vikter

Tjänstevikt för bil:

Tjänstevikt för husvagn:

Maximilast:

Totalvikt för bil och
släpvagn:

Bruttovikt:

Släpvagnsvikt:

Axeltryck:

Boggitryck:

Boggi:

Kultryck:

Övriga begrepp

Draganordning:

Dragkula:

Släpvagnsdrag:

Kulhandske:

Katastrofwire:

Stödhjul:

Stödben:

Husvagnsspeglar:

Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt 
skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg 
och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vat-
ten samt förare (70 kg).

Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det 
tyngsta karosseri som hör till fordonet.

Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av 
det största antal personer och största mängd gods som fordo-
net är inrättat för. (För bil, ej föraren)

Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller 
medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan. 
Vid fordonståg gäller fordonens vikt tillsammans.

Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt med last. 
(Bruttovikt)

Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en axel för över 
till vägbanan.

Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över 
till vägbanan.

Två hjulaxlar på ett fordon med inbördes avstånd som är mindre 
än 2 meter.   

Den del av släpvagnens vikt som vilar på kulkopplingen.

En lös eller fast vägningsanordning vid stödhjulet för faststäl-
lande av kultrycket.

Helheten av dragkulan, fastsättning och stödkonstruktioner.

En kula med 50 mm eller 60 mm diameter fäst i draganord-
ningen.

Dragstång, dragstångslagring och kulhandske för koppling till 
bil.

En anordning på släpvagnsdraget som fästs vid dragkulan.

En wire som aktiverar parkeringsbromsen om husvagnen under 
körning lossnar från kulkopplingen.

En i höjdriktningen ställbar hjulanordning vid draget som an-
vänds när husvagnen lossas från dragbilen.

Reglerbara stöd i hörnen på husvagn/husbil som används när 
fordonet används stillastående.

Extra speglar för husvagnskörning. Speglarnas avstånd från 
mittpunkt till mittpunkt bör vara minst samma som vagnens 
bredd.
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Till läsaren

Använd denna information när du förbereder dig för en husvagns/husbilsresa. Då 
blir din resa trygg, avkopplande och rik på upplevelser.

Förvara Guiden i handskfacket så hittar du den om den behövs. Guiden innehåller 
de bestämmelser som påverkar trafiksäkerheten, men också andra saker som 
är viktiga för ett lyckat husvagns- och husbilsåkande. Guiden ger dig råd och 
anvisningar om rätt och trygg användning av fordonet/fordonen. Guiden är inte 
heltäckande utan är avsedd att inspirera till ett trafiksäkerhetstänkande. Guiden 
visar på olika viktiga exempel.

Publikationen har ursprungligen tagits fram av vår finska motsvarighet,
SF-Caravan ry.
Genom vänligt tillmötesgående har Caravan Club of Sweden erbjudits att utnyttja 
innehållet för att ge ut en svensk version. Översättningen har gjorts av CC 19970 
Marja-Lisisa Schmidtke. Viss bearbetning har utförts av CC 41948 Margareta och 
Bo Lindberg och CC 7651 Sven-Gunnar Wallin.

Redaktionsansvarig är CC 7651 Sven-Gunnar Wallin.

Jag hoppas att denna publikation kommer att bidra till ett enklare och säkrare 
husvagns- och husbilsliv i framtiden.

Örebro 2009

Bill-Arne Andersson
Riksordförande
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Säkert fordon

trafIksäkerhetspolICy
för Caravan Club of Sweden

Syftet med trafiksäkerhetspolicyn är att Caravan Club of Swedens medlemmar vid 
resor i landet och utomlands och vid vistelser på campingar och ute i terräng skall 
uppträda i enlighet med gällande trafikbestämmelser och så långt som möjligt 
uppträda på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt.

Varje medlem ansvarar personligen för sitt uppträdande som Caravan Club of 
Swedens representant.

Caravan Club of Sweden vill att samtliga medlemmar:

Vid färd med bil/husbil eller med bil och husvagn/släp
 1. Respekterar gällande hastighetsbestämmelser.
 2. Håller tillräckligt avstånd till framförvarande fordon.
 3.  Följer övriga för trafiksäkerheten viktiga regler (omkörning, vägrenskörning, spärrlinjer, 

spärrzoner m.m.)
 4. Använder bilbälte vid varje sittplats i fordonet.
 5. Undviker att tala i mobiltelefon utan handsfree -utrustning.
 6. Använder trafiksäkra fordon och rätt lastade fordon
 7. Använder rätt däcksutrustning på fordonen.
 8. Noga kontrollerar sammankopplingen mellan bil och släpvagn.
 9. Undviker onödig tomgångskörning.
 10. Inte kör sina fordon påverkade eller trötta.

Vid färd med cykel / moped
 1. Använder alltid godkänd hjälm.
 2.  Använder cykel/moped med godkänd utrustning och vid mörkerkörning med godkänd 

belysning.
 3. Följer trafikreglerna lika noga som vid bilkörning.
 4. Har rätt utbildning vid körning med moped

Gångtrafikanter
 1. Går alltid på vänster sida ute på landsväg där ingen anvisad gångväg finns!
 2. Använder alltid reflexer när vi vistas ute i trafiken under mörker.

Vår förhoppning är att Caravan Clubs medlemmar alltid skall följa den 
uppsatta trafiksäkerhetspolicyn. Vår förhoppning är också att våra medlemmar 
försöker sprida denna policy till vänner och bekanta så att vi i nollvisionens 
anda så småningom uppnår förväntade resultat och därigenom uppnår en god 
trafiksäkerhet under våra vistelser ute på vägarna.

Caravan Club of Sweden har antagit denna policy för att bidra till nollvisionens 
förverkligande. Vår policy gäller tillsvidare och kan i framtiden kompletteras i 
enlighet med nya rön och lagar.

Styrelsen    Trafiksäkerhetskommittén

Bill-Arne Andersson   Sven-Gunnar Wallin
Riksordförande    Trafiksäkerhetsansvarig
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säkerheten
sitter mellan ratten och ryggstödet

Campinglivets säkerhet påverkas av många faktorer: Fordonet och fordonets skick, 
kunskapen om trafikreglerna samt hur man slår läger och bor i sin husvagn/husbil.

Säkerheten byggs upp av synintrycken. Men den är inte bara beroende av förarens 
fantasi, kunskaper, färdigheter eller inställning. Säkerheten påverkas av hela den 
resande gruppen: paret, familjen, sällskapet av vänner eller en grupp bestående 
av flera fordon. Oavsett hur många personer det än är som reser tillsammans, 
inklusive husdjur, så skall du som förare komma ihåg att du ansvarar för 
passagerarnas och fordonets säkerhet. Du får inte heller glömma bort de övriga 
som rör sig på vägen.

Under resans gång sitter man långa tider i trånga utrymmen. För boendet finns 
relativt lite utrymme och de närmaste grannarna kan vara på några meters avstånd. 
Då gäller det att ha ordning på familje- och människorelationerna.

Avfärd efter en tung arbetsvecka direkt på fredagskvällen kan slita på nerverna. 
Man vill komma snabbt iväg och alla sakerna verkar vara borta. Då är det lätt att 
stämningen blir retlig. Och barnen är ju just ” i den åldern”. Har man över huvud 
taget fortfarande lust att åka med? De första tio milen sitter det surmulna och 
stumma människor i bilen. På campingplatsen kan man sedan skratta åt stödhjulet 
som saknade däck eller trappan som man glömde kvar på rastplatsen.

Du kommer mycket lindrigare undan om du förbereder dig noga. Allt som är 
möjligt att packa före fixas tidigare. Deltagarna under resan har i förväg kommit 
överens om en tydlig arbetsfördelning och tidsplanering. Detta minskar risken 

för stress och irritation, vilket är viktigt för 
trafiksäkerheten. Det bidrager säkerligen 

också till att det dessutom kan bli en 
trevlig resa.

För en ny husvagns/
husbilsåkare är 
noggrannheten viktig. En 
erfaren campare börjar 
redan i sina tankar att 
ha allting under kontroll 
och litar mycket på sina 
rutiner. Om en grupp ger 

sig iväg tillsammans kan 
olika personers vanor ha 

stora skillnader.

Avresa direkt efter en 
arbetsvecka kan vara 

enerverande.
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Under en resa och på campingplatsernas gemensamma utrymmen: cafeterian, 
lekplatsen, tvättrummet eller grillplatsen bör man ta hänsyn till andra och iakttaga 
goda seder. När du reser utanför Sverige kan sederna ha stora kulturella olikheter. 
Det är bra att komma ihåg grundförutsättningen: ”ta seden dit du kommer”. Den 
egna nationella traditionen behöver du ändå inte gömma undan. Uppför dig på ett 
sådant sätt så att du kan vara stolt över att vara svensk.

Vi är vana vid att leva ett ganska tryggt liv. I vissa länder måste man däremot se sig 
noga för i vems sällskap man rör sig eller var man parkerar sin bil eller husvagn. 
En hemresa på ett par hundra mil ter sig svår om man inte har dragbilen kvar. Du 
råkade kanske stanna på fel plats vid fel tidpunkt.

Man bör ha kontroll på sina dryckesvanor. Om du på morgonen har en minsta 
tvekan om din körkondition så vänta med avfärden. Underhåll också alltid din 
fysiska allmänkondition. Kom ihåg eventuella problem som följer med åldern t.ex. 
sjukdomar, syn- eller hörselproblem.

Likgiltighet och hänsynslöshet är alltid en risk. Den blir större ju större grupp det 
rör sig om. Om det handlar om ett sällskap med flera ekipage uppstår lätt behovet 
av att visa sin förmåga för de andra. Om det uppstår kö bakom dig behöver du inte 
visa att man klarar sig även med en liten dragbil bara man får upp farten först. Du 
bör släppa förbi bilarna och njuta av din färd i din egen takt.

När du kommer till en campingplats råkar det ofta finnas åskådare på plats. Då kan 
man drabbas av ”rampfeber”. Man måste handla snabbt så att ingen misstänker 
att man är nybörjare. Det är dock ingen som pekar finger om du handlar lugnt och 
behärskat när du söker ett lämpligt läge för ditt fordon. En medlem i Caravan Club 
kommer hellre ut och hjälper till vid behov och så har man åter blivit bekant med 
nya trevliga människor.

Trafiksäkerhet består av många smådelar som passagerarna – med ledning av 
föraren- skall försöka att hålla reda på. Säkerheten utgår från utrymmet mellan 
ratten och ryggstödet.



säkert forDon
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Säkert fordon

ett säkert husvagnsforDon,
en säker husbIl

Välj ditt fordon efter behovet.

Det finns en stor mängd med modeller och märken på husvagnar och husbilar. 
Först måste man välja mellan husvagn eller husbil. När man skall ta hänsyn till 
respektive tillverkares olika modeller och samma modells olika planlösningar och 
inredningar är det sannerligen inte lätt att välja rätt fordon.

Man skall välja fordon efter behovet. Det är viktigt även för miljön och 
trafiksäkerheten. Dragbilens storlek skall stå i rätt relation till vagnen. Vettiga 
inredningslösningar och stabil konstruktion ökar även säkerheten.
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Säkert fordon

KörKortsbehörighet
för olika fordonskombinationer

Husvagnslivet/husbilslivet kan börja för var och en som har ett vanligt körkort för 
personbil.

När du kör en vanlig personbil och en till den passande, medelstor husvagn uppstår 
inga problem. Även för att köra en husbil räcker normalt ett B-körkort mycket långt. 
Vid köp av lastbilsregistrerade husbilar med totalvikter över 3500 kg krävs däremot 
alltid C-körkort. Vid köp av husbil (personbil klass 2) krävs C-körkort för förare med 
körkort som utfärdats efter 1996 07 01 om totalvikten är över 3500 kg.

Av bilens registreringsbevis framgår bl a de olika vikterna för körkortsbehörig-heten  B och den 
högsta tillåtna släpvagnsvikten för fordonet. Man får också fram om fordonskombinationen har 
en begränsad gemensam bruttovikt.

Exempel på fordonskombinationer enligt uppgifter i registreringsbeviset:
Om bilens tjänstevikt är större än husvagnens totalvikt eller fordonens totalvikter 
är lägre än 3500 kg = B-körkort. Om husvagnens totalvikt är 750 kg eller mindre = 
Alltid lätt släp, B-körkort.

Om dragbilens tjänstevikt är lägre än husvagnens totalvikt eller fordonens 
totalvikter tillsammans är över 3500 kg = BE-körkort

Med B-körkort får du framföra en lastbilsregistrerad husbil som har en totalvikt 
av högst 3500 kg. En husbil, lastbil eller personbil klass 2 som har en totalvikt över 
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Säkert fordon

3500 kg kräver normalt körkortsbehörigheten C. Undantag för förare som tagit 
körkort före 1996 07 01. Då gäller B-körkort.

BE-körkort behöver du om enligt bilens registreringsbevis dragbilens tjänstevikt 
är lägre än husvagnens totalvikt eller om du kör en fordonskombination som 
tillsammans har en totalvikt över 3500 kg. C-körkort ersätter inte BE-körkort. I 
körkortsprovet för BE-körkort ingår både teoriprov för B och för tungt släp samt 
praktisk körning, manöverkörning, funktionsbeskrivning och säkerhetskontroll.

Du måste veta hur tung husvagn din bil får dra. Dragbilens tillverkare har bestämt 
en högsta tillåten släpvagnsvikt (bruttovikt) som du måste följa. Denna vikt är den 
aktuella vikten vid stoppande och den vägs i så fall vid kontroll. Högsta tillåten 
släpvagnsvikt finns noterad i ditt registreringsbevis.

Kom ihåg
Körkortsbehörigheten bestäms av de vikter som står i registreringsbeviset och är 
inte beroende av hur mycket du lastat vid tillfället på fordonet.
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Säkert fordon

När skall du besiktiga ditt fordoN?

Dragbilens och husbilens kontrollbesiktningstillfällen regleras i Fordonslagen 
när fordonet togs i bruk och vilken slutsiffra bilen har i registreringsnumret. 
Slutsiffran visar på inställelsemånaden och inställelseterminen är två månader 
före och efter inställelsemånaden. Se tabell nedan! Första besiktning skall ske när 
inställelsemånaden sker 34 månader efter den månad då bilen första gången togs i 
bruk. Därefter skall besiktning ske två år efter första besiktningen och sedan varje 
år enligt slutsiffran och tabellen.

Husvagnens kontrollbesiktningsregler styrs av inköpsdatum/ibruktagandedatum 
och senaste kontrollbesiktning. Första kontrollbesiktning skall ske 4 år efter 
den månad som fordonet togs i bruk och i fortsättningen två år efter senaste 
kontrollbesiktningen.

Schema över besiktningstidpunkter i förhållande till slutsiffran på 
registreringsskylten samt de gula fälten för skatteinbetalningen.
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Säkert fordon

Krav vid Koppling bil och släp

Dragbilens registreringsbevis bestämmer vilken högsta 
tillåtna släpvagnsvikt du får ha på din tillkopplade 
husvagn.

För sammankopplingen mellan bil och husvagn 
ansvarar föraren. Var noga med att kontrollera att 
kulhandsken på husvagnen sluter till om dragkulan 
på bilen på ett riktigt sätt. Detta ser du på en eventuell 
markering på handsken eller att kulan ligger inne i kulhandsken.

Var noga med att kontrollera att din löstagbara kulkoppling är monterad och 
servad enligt fabrikantens bestämmande.

Kontrollera att husvagnens belysning fungerar efter sammankopplingen.

Fäst katastrofwiren på rätt sätt i dragbilen. Helst i en ögla på bilen men den får 
även fästas på kulhalsen och bör då dras åt ordentligt.

Husvagnens totalvikt är den högsta tillåtna vikten för chassiet. Den högsta tillåtna 
släpvagnsvikten (bruttovikten)för respektive bil regleras efter den vikt som 
fabrikanten efter vissa föreskrivna tester anser att bilen klarar med bibehållen 
trafiksäkerhet. Den vikt som vägs fram vid kontrolltillfället är avgörande. Om t.ex. 
bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt är 1 400 kg får den dra en husvagn som har 
lastats så att den vid tillfället för kontroll väger max 1 400 kg även om husvagnens 
totalvikt enligt registreringsbeviset är 1 500 kg. Blanda inte in körkortsbehörighet i 
detta exempel.

Husvagnens bredd ställer inga specialkrav för 
dragbilens bredd vid sammankoppling. Husvagnens 
bredd ställer dock krav på att dragbilens yttre 
backspeglar följer Transportstyrelsens föreskrifter för 
tillräcklig uppsikt bakåt. Extra förlängningsspeglar 
måste i de flesta fall användas.

Tillåten släpvagnsvikt (bruttovikt): Kontrollera i registreringsbeviset för din bil. 
Tänk på att vikten på stödhjulet ingår i högsta tillåtna släpvagnsvikt.

10 m

2,5 m2,5 m
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Säkert fordon

regler om däcK

En husvagn/husbil är nästan alltid lastad till fulla totalvikten. Därför bör du 
använda förstärkta däck som är avsevärt bättre än minimikraven. Kom ihåg att 
kontrollera skicket på dina däck även om du inte kör så mycket. Även om däcken 
inte slits blir gummit hårdare och corden skörare på grund av ålder. Använd däck 
som tål så hög belastning som möjligt och kontrollera lufttrycket tillräckligt ofta.

Om vinterväglag råder och din dragbil har dubbdäck så måste även din husvagn ha 
dubbdäck. Om din husvagn har dubbdäck och det inte är vinterväglag får vagnen 
dras av en bil med odubbade däck.

Under tiden 1 oktober – 30 november och 1 april  – 31 april är det inte krav på 
dubbdäck. Då är det tillåtet med sommardäck på bilen och dubbdäck på husvagnen 
om det inte råder vinterväglag.

Enligt Trafikverkets föreskrifter definieras vinterdäck så här: Däck särskilt 
framtaget för vinterkörning och som är märkt M+S, M.S, M&S, MS eller ”Mud and 
Snow”.

Se till att dina däck har rätt lufttryck. Det är viktigt för fordonens köregenskaper 
och för slitaget. I personbilsdäck som används på husvagn har man på grund av 
större belastning ofta högre lufttryck än på personbil. Kontrollera förhållandet i 
instruktionsboken eller hos din däckhandlare.

Vi rekommenderar

För sommardäckens mönsterdjup rekommenderar vi minst 4 mm 
(minimikravet är 1,6 mm).

För vinterdäckens mönsterdjup rekommenderar vi minst 5 mm (minimikravet 
är 3 mm.)

Vinterdäck är ett krav under tiden 1 dec–31 mars om vinterväglag råder. Dubbdäck 
får användas under tiden 1 okt–15 april. Dubbdäck får även användas senare än 
detta datum om vinterväglag råder eller beräknas komma att råda. Numera gäller 
reglerna också för både utländska och svenska personbilar och lätta lastbilar 
på väg till och från utlandet. Enda undantaget gäller vid färd till verkstad eller 
besiktning.



Caravan Club Sweden | Camping- och trafiksäkerhetsguide | 15

Säkert fordon

övrIg utrustnIng

För husvagnar/husbilar finns en stor mängd olika tillbehör för att öka rese- och 
boendekomforten. Om du till ditt fordon skaffar utrustning som drivs med 12 V:s 
elström skall du vara noga med att följa installationsanvisningarna och vara noga 
med kopplingarna.

Det är säkrast att låta en fackman installera 12 V-utrustning.

För gasolinstallationer och service liksom för 220V-installationer måste man 
alltid anlita ett auktoriserat serviceföretag.

Om ett trappsteg inte finns med i utrustningen från början, skaffa ett robust och 
stabilt insteg. En läskedrycksback bör du bara använda för sin egentliga uppgift. 
En instegsmatta håller leran utomhus. Dess syfte är även att vid halka hålla den 
gående på benen. Du bör välja en matta som inte glider när det ligger is framför 
dörren. En matta som inte glider kan även komma till användning under drivhjulen 
om du fastnar.

Ett förtält eller soltak bör du välja efter vilka behov du har. På vintern räcker 
en liten vindsluss. På sommaren kan du vara i behov av ett stort bungalowtält. 
Soltakskassett och soltak finns. Soltak kan kombineras med byggelement som 
sidor eller front. På husbilar är det vanligast med soltakskasetter. Om din husvagn 
”har hjul”, dvs du rör dig mycket, sätter du värde på en snabb uppsättning och 
nertagning. Kom ihåg att packa ditt tält för resan på rätt sätt med tanke på vikten, 
tyngdpunkten och lastsäkringen.

Kontrollera att ditt fordon har ordentliga lås. Inbrottslarm är en värdefull 
utrustning.

När du installerar extra utrustning, tänk på att du låter friskluftsintagen vara fria.

Skaffa ett ordentligt 
insteg, en riktig pall.
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Säkert fordon

unDerhåll, trIvsel oCh servICe

Ett städat fordon underlättar på många sätt boendet och resandet och även 
servicen blir lättare att utföra.

När du tvättar ditt fordon utvändigt bör du inte använda lösningsmedel. Det skadar 
tätningsmassan under listerna. Små svåra fläckar kan du ta bort med en trasa som 
du har doppat i lösningsmedel. Du bör även vara försiktig med högtryckstvätt.

Färskvatten- och gråvattensystemen bör man skölja 
och tömma emellanåt. Vid behov skall 

tankarna tvättas ur. Akta dig för att 
repa tanken för att bakterierna inte 

skall få fäste. Om ditt fordon har 
utvändiga ventilationsgaller 

kan du undersöka dem och 
ta bort dammet bakom 
kylskåpet. I husbilar som 
har kylskåpet i bilens bakre 
del kan det utsättas för 

mer nedsmutsning utifrån 
varför installationen bör 

kontrolleras regelbundet. En 
sotig genomföring för kylskåpets 

avgasrör tyder på orenhet i 
brännaren. Du bör låta en auktoriserad 

serviceman göra servicen på ditt kylskåp.

Gör även ren dragstången, kulhandsken och stödbenen från smuts och överflödigt 
fett.

Service
Husvagnens eller husbilens 
servicebok talar om vilka åtgärder 
som behövs. Det lönar sig att göra 
regelbunden service. För husbilen 
och dragbilen är det viktigt att även 
motorn får service.

Gasol- och elinstallation bör 
servas årligen och kontrolleras av 
fackman. Glöm inte servicen på 
brandsläckaren.

Rengör batteriet och anslutningarna 
samt ladda vid behov.

.
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Säkert fordon

mInneslIsta för unDerhåll
av husvagn/husbil i egen regi

Allmänt
Kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning?
Kontrollera åtgärderna i ditt fordons servicebok.
Täthetskontroll/fukttest av ditt fordon.
Provtryckning av gasolanläggningen.
Service av brandsläckaren.
Kontroll av ”Förstahjälpenväskan”

Fordonsskötsel
Tänk miljömässigt med tillbehör
Tvätta och vaxa karossen.
Dammsug och rengör invändigt.
Tvätta av kylskåpet.
Kontrollera närskyddet i friskluftsintagen.
Kontrollera och rengör batteriet.
Kontrollera plastdelarna och fastsättningen av aluminiumlisterna.

Chassiet
Kontrollera åtdragningen av fastsättningsbultarna.
Kontrollera balkarnas kondition (sprickor, rost).
Kontrollera fastsättningen av jordskyddskabeln.
Smörjning på draganordningens smörjställen, stödhjul, stödben och axlar.
Kontrollera och ställ eventuellt in bromsarna på rätt sätt. Tag hjälp av en fackman 
om du är tveksam.

Spillvattensystemet
Skölj och rengör systemet.
Kontrollera anslutningarna.
Kontrollera uppåtgående och nedåtgående slangar.
Hett vatten böjer slangen.
Färskvattensystemet.
Rengör tankarna (akta dig för repor).
Desinficera med några års mellanrum.

Kylskåpet
Kontrollera om det finns skräp och damm bakom
skåpet och kontrollera slangarna och installationen.
Kontrollera genomföringen av avgasröret – sot tyder på orenhet.
Beställ service på kylskåpet.

Däcken/fälgarna
Kontrollera slitbanan, lufttrycket och skicket i övrigt.
Byt ut spruckna, gamla och deformerade däck. Vi rekommenderar byten var 5–7:e år.
Kontrollera mönsterdjupet. Mät på det mest slitna stället.
Rengör fälgar från smuts.
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Säkert fordon

säkrIng oCh plaCerIng av last

Tänk på husvagnens och husbilens begränsade lastförmåga (maxlast).

Vad är nödvändigt att ta med, var skall man packa ner det och hur sätter man fast 
det?
Man får ingalunda glömma bort vikten på utrustningen. För viss basutrustning 
som gasolflaskor, bruksklar toalett, dricksvatten och gråvattentank kan den 
samlade vikten uppgå till nära hundra kilo. Om du planerar en vinterresa följer det 
lätt med ytterligare hundra kilo av skidor och annan vinterutrustning. En sådan 
mängd saker skall också lastas på rätta platser för att bibehålla köregenskaperna 
på fordonet. En husbil skall lastas så att tyngdpunkten ligger lågt. Fordonet skall 
stå så rakt som möjligt och det skall vara rätt vikt över främre axeln. Du får dock 
inte överskrida tillåtna axeltryck/maximilasten och bruttovikterna.

Även för en husvagn skall man hålla tyngdpunkten så lågt som möjligt och i mitten. 
Placera alltid de tyngsta föremålen så nära axeln som möjligt. Kombinationen 
skall lastas så att både bilen och husvagnen står vågrätt under färden. Kultrycket 
kan man vid behov kontrollera med t.ex en vanlig personvåg under stödhjulet. 
Rekommenderat kultryck framgår av husvagnens instruktionsbok. Var observant 
på att inte ha för lätt kultryck då detta kan påverka kombinationens egenskaper på 
ett negativt sätt. Det rätta kultrycket kommer du fram till genom din erfarenhet. Om 
det är möjligt, kontrollera vikten på ditt husvagnsekipage eller din husbil med full 
packning för semesterresan. Resultatet kan bli förbluffande.
Kom ihåg att rikta bilens strålkastare efter lastning så att du inte bländar mötande 
fordon.

Sätt alltid fast alla föremål på ett riktigt sätt. Placera bara lätta saker i överskåpen. 
Packa hellre ett skåp fullt än att du fyller flera skåp delvis. Kontrollera att alla 
låsanordningar i skåpluckorna och dörrarna fungerar.
I bilen skall all utrustning placeras så att man bibehåller sikten åt alla håll. I 
nya husvagnar och i synnerhet husbilar finns numera många stora utvändiga 
förvaringsfack. All nödvändig utrustning får kanske inte alltid plats i dem. Sådana 
tillbehör placerar man lättast i en takbox.

Kom ihåg att vikten på en lastad takbox aldrig får överstiga 100 kg och att 
bruttovikten på fordonskombinationen kan påverkas av denna vikt.

De tyngsta sakerna 
placeras nere nära 
axeln, de lättaste 
upptill.
Kontrollera 
anvisningarna för just 
ditt fordon i fordonets 
handbok.
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Säkert fordon

Sätt fast lasten med omsorg
Surra fast lasten ordentligt. Se till att lasten inte 
skymmer bakljus eller registreringsskylt. Lasten 
får inte skjuta utanför fordonet i sidled mer än 20 
cm. Bredden på fordon och last får aldrig vara över 
260 cm. En kanot, surfingbräda eller båt behöver ett 
ordentligt takräcke. Fastsättning sker lämpligast 
med spännband.

På husbilar och på vissa husvagnar är den 
lämpligaste platsen för cyklar på ett cykelställ baktill 
om vikten tillåter detta.

På husvagnsdraget kan man sätta fast en extra kula 
som man sätter ett cykelställ på om maximilasten 
tillåter detta.

Försök att alltid ha rätt kultryck!
Kom ihåg att husvagnsdragets vikt på kulan påverkar dragfordonets bruttovikt och 
maximilast.

På personbil får man ha maximalt 100 kg som taklast med taklastbärare. Tillåtna 
totalvikter, maximilaster, bruttovikter och tillåtna släpvagnsvikter får aldrig 
överskridas.

Om en husvagn är fellastad med för lågt eller för högt kultryck kan kombinationen 
uppträda på ett oberäkneligt sätt. En kombination med för lågt kultryck kan 
vid högre farter börja ”vobbla” och ett olyckstillbud kan inträffa. Även ett litet 
störningsmoment kan leda till en manöver som inte går att behärska. Om ”vobbling” 
uppstår skall du försöka att försiktigt minska hastigheten.

På vintern skall du inte 
underskatta tyngden 
av snö på vagnens eller 
bilens tak. Även ett till 
synes litet skikt av snö 
eller is betyder lätt flera 
hundra kilo extra som 
dessutom förändrar 
fordonets tyngdpunkt 
och körstabilitet. Vid 
fel placering av snö 

och is kan kultrycket förändras på ett negativt sätt. Ett lossnande isflak från taket 
kan också förorsaka en trafikolycka och där har du som förare ansvar för att isen 
kommer bort före körningen.

Snö som samlats på taket på husvagnen kan också göra att kultrycket blir negativt.

ABC 123



Caravan Club Sweden | Camping- och trafiksäkerhetsguide | 20

Säkert fordon

CheCklIsta Inför avfärD

Gör alltid en översiktskontroll före avresan och försäkra dig om att allt som 
påverkar säkerheten är i ordning- både för din egen och för de andra trafikanternas 
säkerhet.

Användningen
av listan borde 
bli rutin inför 
varje resa.

q

q

q
q
q

q

q
q

q

3

3

3
3
3

3

3
3

3

Säkra kopplingen: kontrollera att dragkrokens kula har säk-

rats i kulhandsken och att handtaget är i rätt läge. Du ser det 

genom ett kontrollstift eller på att kulhandsken sjunker ner på 

kulan.

 Katastrofwiren måste vara fastsatt i öglan eller på annat ställe 

vid draganordningen och stickkontakten i bilens uttag. Und-

vik om möjligt att fästa wiren runt kulhalsen. Wiren måste löpa 

fritt för att fungera.

 Lyft stödhjulet och lås fast det.

 Kontrollera att all belysning fungerar.

 Sätt fast föremål som ligger löst eller riskerar att flytta sig un-

der färd. Ta ner hängande taklampa. Stäng och lås luckorna 

på skåpen. Lås också fönstren och takluckorna. Fäll ner ett 

fristående bord. En hård vindpust kan dra loss en taklucka 

som står på glänt. Ta ner antennen och kontrollera att den inte 

sticker ut utanför fordonet.

 Kom ihåg att ta loss elkabeln (220 volt). Försäkra dig om att 

gasolflaskorna är ordentligt fastsurrade och lås kofferten.

 Säkra fordonets yttre last, t.ex cyklarna.

 Lyft in trappan och lås ytterdörren. Lossa vagnens parke-

ringsbroms. Gå runt fordonet och kontrollera med ögonen att 

allting är i sin ordning, t.ex lufttrycket i däcken.

 Sätt fast husvagnsspeglarna ordentligt och rikta in dem så att 

du ser vagnens båda sidor och trafiken bakifrån.

Checklista



trygghet I trafIken
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Trygghet i trafiken

planerIng Inför resan
(väder, väglag, avstånd m.m.)

Fundera redan i förväg på hur långt du skall resa och hur långa dagsetapper du 
skall ha samt var du tänker rasta och övernatta. Hur noga du skall planera skall stå 
i förhållande till hur krävande resan kommer att vara.

Hur noga skall man planera resrutten i förväg? Det beror på tidsplanen, resans 
längd, den resande gruppens sammansättning och intressen, hur lång tid man har 
till sitt förfogande, årstiden osv.

När man planerar resrutten lönar det sig att ta hänsyn till dagsetappens längd. 
Undvik onödigt långa oavbrutna körsträckor. Å andra sidan, om det finns flera 
förare, kan man ”komma loss ordentligt” hemifrån i början. Därefter kan man köra 
kortare dagsetapper och stanna t.ex flera dygn på slutmålet.

Hur långa dagsetapper du än kommer fram till skall du komma ihåg att lägga in 
tillräckligt många vilopauser. Både förare och passageraren behöver regelbunden 
tankning, näring för både kropp och själ. Behåll din vätskebalans vid varmt väder 
genom att dricka mycket vatten. Trötthet vid körning undviker man med små 
mellanmål. Även bilen behöver tankas. I bergstrakter stiger förbrukningen snabbt.

I trakter långt från tätorter och nattetid kan det ibland vara svårt att hitta en 
bensinstation. Kontokortet fungerar i nästan alla länder men i vissa länder kan 
en del kort ha mycket begränsad användbarhet så det kan vara bra om man har 
tillgång till mer än en sort. Om du kommer till ett nytt land nattetid skall du också 
tänka på att du kanske inte kan växla valuta någonstans.

När du rör dig utomlands lönar det sig att ta hänsyn till de lokala förhållandena 
och kulturskillnaderna, även när det gäller trafikkultur. Till exempel skiljer sig 
användningen av ljus i vissa europeiska länder avsevärt från vad som är brukligt 
hemma. Ha inte förväntningar på normala körhastigheter i bergstrakter. Vid 
långa stigningar tar resan lätt väsentligt längre tid än vad man hade räknat med. 
Håll också ett öga på om motorn blir varm. Om kylarens effekt inte räcker till kan 
man sätta på bilvärmen på full effekt, då cirkulerar kylarvätskan fortare och det 



Caravan Club Sweden | Camping- och trafiksäkerhetsguide | 23

Trygghet i trafiken

Lär dig att förutse väderförhållandena.

Följ redan före avfärden väderrapporterna. Titta gärna på TV:s väderprognoser 
så får du också en visuell bild av väderutvecklingen. Även text-TV kan vara en 
bra informationskälla. Om du har tillgång till Internet kan lokala prognoser tas 
fram liksom väderinformation från utlandet. Reser du söderut kan du möta både 
outhärdlig värme och bländande solsken. Eller som det ofta har varit de senaste 
åren, väldiga ösregn, hagelskurar och översvämningar. Den som riktar sin färd 
norrut på våren eller senhösten kan mötas av vinterförhållanden.

Oavsett om du söker dig till värmen eller nordliga snövidder, glöm inte 
solglasögonen. Om du använder glasögon kom även ihåg reservglasögon.

Vid klädsel tar du förstås hänsyn till de kommande väderförhållandena men tänk 
även på klädseln för färden. Du skall ha lagom mycket och bekväm klädsel. Vid färd 
mot kyliga områden ta med varma kläder för användning vid eventuella fel på bilen.

Under resans gång kan det vara lämpligt att lyssna av de regionala utsändningar 
som finns på radio där såväl väderprognoser som aktuell väginformation lämnas.

underlättar kylningen av motorn. Kom också ihåg att akta dig i utförsbackar så att 
bromsarna inte blir varma varvid bromsvätskan blir het och bromsarna mister sin 
verkan. Kör med rätt växel från backkrönet. Du bör ha samma växel nerför som du 
tänkt ha uppför.

I en del länder bör man i förväg planera tidpunkterna för raster. Om du stoppas på 
vägen så försäkra dig om att det handlar om riktiga tjänstemän. I Mellaneuropa 
finns många rastplatser med hög standard men det är alltid tryggast att övernatta 
vid bevakade campingplatser.

Vägarnas standard kan ibland förorsaka tråkiga överraskningar. Det finns mycket 
bra kartor över det svenska vägnätet. Trafikverket ger inför varje sommar ut en 
karta över planerade vägbyggen och reparationer samt tidsschema för dessa. Du 
kan också få dagsaktuell information direkt från Trafikverkets telefonsvararservice 
och hemsida http://trafikinfo.trafikverket.se/lpvmenu/lpvmenu.htm 
Motormännens Upptäck Europa med bil är ett bra hjälpmedel vid utlandsresor.

Väderförhållanden
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säkerheten I trafIken

Den högsta tillåtna hastigheten för en bil med husvagn är i Sverige 80 km/
tim. Lastbilsregistrerad husbil med en totalvikt över 3 500 kg får köra 80 km/
tim eller på motorväg/motortrafikled 90 km/tim. För lastbilsregistrerad 
husbil under 3 500 kg, eller för husbil registrerad som personbil klass 2, gäller 
samma hastighetsregler som för 
vanlig personbil.

Ett barn som är kortare än 145 cm bör 
använda tillgänglig skyddsutrustning 
som t.ex. bälteskudde och de allra 
minsta reser bakåtvänd i sin egen 
bilbarnstol åtminstone till fyra 
års ålder. För husdjur finns egna 
skyddsutrustningar. I fordonen 
får inte fler passagerare färdas än 
att varje passagerare kan använda 
bilbälte.

I en husvagn får inga passagerare 
vistas under färd. Även i en husbil 
bör man undvika att röra sig under 
färd. I nyare husbilar finns krav 
på att du skall sitta bältad på 
passagerarplatserna. Att använda spisen under färd är verkligen farligt. Du skall 
inte heller använda sovalkoven ovanför förarhytten under resan. Passagerarnas TV-
tittande eller annat tidsfördriv får inte störa föraren eller andra trafikanter. Även 
husdjuren skall ha en egen plats. Helst i bur.

Försök att alltid förvara sakerna på rätt plats. Lösa föremål är en säkerhetsrisk 
vid kraftig oväntad inbromsning. Föreställ dig följden om en några kilo tung 
systemkamera på bordet sätter sig i rörelse. I en tätortshastighet på 50 km /tim 

förvandlas vikten av ett föremål från 
fem kilo till 200 kg vid krock med 
annat fordon.

Föremål som är synliga utifrån vid 
parkering lockar till inbrott. Förvara 
värdeföremål i för dem avsedda 
förvaringsfack.

I reseutrustning för Sverige och 
utlandet bör även ingå skyddsväst, 
reflexer och ficklampa ifall man 
behöver gå ut i mörker. Om du cyklar 
använder du förstås en cykelhjälm.

Så här tillbringar man tiden på 
en rastplats. Aldrig i trafiken.

Använd alltid bilbälte- såväl i dragbil som i 
husbil.
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förartIps unDer körnIng

Var och en som använder en personbil lär sig att manövrera en husbil eller en 
husvagnskombination. Som förare av en bil med husvagn eller husbil krävs 
det dock lite extra övning för att bli en bra förare. Träna gärna vid Caravan 
Club:s manöverkörningstillfällen.

Det krävs mycket övning om du vill lyckas med körningarna. Du skall behärska en 
husvagnskombination eller en husbil i livlig trafik och på smala gator i staden. Du 
skall även vid behov kunna köra om långsammare fordon. Det krävs erfarenhet även 
för körning i dåligt väglag samt för att kunna backa in på trånga campingplatser. 
Övning ger färdighet.

En bland de största skillnaderna mellan husvagn/husbil och en personbil är sikten 
bakåt. Om du drar en husvagn så måste du skaffa dig ordentliga husvagnsspeglar. 
De skall vara stabila och tillräckligt stora. De skall vara lätta att sätta på, ta bort 
och att ställa in. Speglarna skall ställas in så att deras bredd från mittpunkt till 
mittpunkt är minst lika stor som vagnens bredd. Kom ihåg att ta av speglarna när 
du kör utan husvagn.

Det finns många modeller på extra backspeglar. De som sätts fast i bilens 
främre stänkskärmar är kanske de stabilaste och sitter bäst i förarens siktfält. 
Då behöver du inte vrida på huvudet lika mycket som när speglarna sitter vid 
bilens sidodörrar. I speglarna bör du se husvagnens övre och främre hörn samt 
sidomarkeringslyktorna. Som hjälp kan du också använda bilens egna speglar med 
rätt inställning.

Fri höjd 2,5 m

Ta alltid hänsyn till ditt fordons höjd! Håll blicken på trafiken.
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Husvagnens hjul genar vid sväng men du skall också komma ihåg bakre överhänget. 
På en stor vagn är överhänget långt och det yttre hörnet kan teckna en mycket stor 
båge i en sväng.

Öva in manövrering och backning av ditt husvagnsekipage på ett område med liten 
trafik.

Om du deltar i manöverkörningar som Caravan Club anordnar får du kunskap och 
färdighet som i hög grad kommer att skona både dina nerver och ditt fordon. Du 
kan också få rabatter på trafikförsäkringen genom Caravanförsäkringen.

Körning och körkondition
När man är på semester lever man alltid något mera avslappnat än till vardags. 
När du är i begrepp att ge dig iväg från campingplatsen på morgonen, fundera först 
om kvällen blev lite sen och vilka drycker du intog under grillningen. Försäkra dig 
alltid om att du är i god körkondition. Tänk alltid på om sjukdom, medicinintag, 
alkohol, trötthet eller sinnesstämning kan förhindra dig att ge dig iväg.
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Förutseende körning

Som en förutseende förare kör du som om du vore flera sekunder före händelserna. 
Du kan vinna både tid och utrymme – spelrum. För att upprätthålla spelrummet 
förutsätts att du inser och följer några grundregler – anpassa alltid ditt fordons 
hastighet så att den motsvarar situationen och håll även säkerhetsavståndet. 
Därigenom kan du ha läget i sin helhet under kontroll. Gör inte överraskande 
rörelser. Se och bli sedd. Ge utrymme för väglaget. Du kan få bättre kunskaper om 
du genomgår en kurs i sparsam körning.

Hastighet efter situationen
Att anpassa hastigheten efter situationen är alltid viktigt. Du rör dig ju med 
ett fordon/fordonskombination som är mycket tyngre än en vanlig personbil. 
Rätt hastighet för varje situation ger dig mera tid för att göra iakttagelser. 
Stoppsträckan och bromssträckan blir kortare och möjligheten att behärska bilen i 
svåra situationer blir bättre. Om en svår situation leder till kollision blir följderna 
vid rätt anpassad hastighet ändå så lindriga som möjligt.

Körhastigheten har stor påverkan för bromssträckan. Enligt fysikens lagar blir 
bromssträckan fyrdubbel vid dubblering av hastigheten. Eller tvärt om, om du 
minskar hastigheten med en fjärdedel förkortar du bromssträckan till hälften. Kom 
även ihåg väglagets påverkan.

Husvagnens påskjutsbroms förorsakar en liten fördröjning. Kombinationen kräver 
en längre bromssträcka än en ensam bil.

Om du hamnar i en situation där du plötsligt måste bromsa och göra en 
undanmanöver, glöm då husvagnen bakom. Koncentrera dig på styrningen. 
Husvagnen följer nog efter.
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Observation
Under din resa är du ibland tvungen att köra långa dagsetapper. Om du inte lägger 
in tillräckligt många pauser börjar din observationsförmåga att ge vika och du 
”stirrar framåt utan att se något”. Kom ihåg att rikta blicken tillräckligt långt 
fram och röra din blick. På så sätt kan du bättre registrera och få en helhetsbild 
av trafiksituationerna. En vaken förare iakttar händelserna på ett rätt sätt – även 
trafiken bakifrån med tanke på att man har möjlighet att undvika en hotande 
olyckssituation. Vad gör du om….

Ställ inte till med överraskningar
Ge även andra spelrum genom att visa dina avsikter i tid och tydligt.

Visa din avsikt med körriktningsvisare i god tid före en sväng och vid byte av 
körfält och placera ditt fordon på rätt sätt för att markera din avsikt. Sakta farten 
i tid genom inbromsning så att medtrafikanterna kan observera dina bromsljus. 
Kontrollera i speglarna om bakomvarande fordon har lagt märke till dina avsikter. 
Sträva efter att förutse din möjlighet att svänga och undvik situationer där du blir 
tvungen att stanna och vänta på din tur intill mittlinjen. Det är svårare att väja för 
ditt breda fordon varvid risken för påkörning bakifrån ökar. Det är tryggare att 
stanna på vägrenen och göra en trafiktömning före sväng eller att åka till nästa 
korsning och vända där. Undvik vänstersvängar om det är möjligt.

Reservera tillräckligt med utrymme/avstånd när du kommer upp på 
huvudled.
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rätt säkerhetsavstånD

När du håller rätt säkerhetsavstånd ser du vad som händer framför dig och du kan 
förutse situationerna i lugn och ro. Du har vid behov tid och plats att handla. Andra 
ser dig och kan bättre förutse dina åtgärder. Körningen blir lugnare, jämnare och 
mer ekonomisk.

Vad är rätt säkerhetsavstånd? Som tumregel kan man ha att det i tätortshastigheter 
är ca 2 sek (tvåtusen ett, tvåtusen två) eller uttryckt i meter cirka halva hastigheten: 
50 km/tim = 25 meter.

I landsvägshastigheter är det ca 3 sekunder (tvåtusen ett, tvåtusen två, tvåtusen 
tre) eller i meter samma som hastigheten: 90 km/tim = 90 meter. Det rätta avståndet 
hittar du på följande sätt: iaktta bilen framför dig. När den passerar någon fast 
punkt t.ex. en lyktstolpe börjar du räkna: tvåtusen ett, tvåtusen två….Om du efter 
räknandet är i höjd med stolpen vid rätt räknetal är avståndet rätt.

Om du märker att bilar framför dig kör för nära varandra, minska farten så att du 
kommer en bit ifrån. Då kan du se på det som händer framför dig och parera om 
något olyckstillbud uppstår.

Om någon bakom dig hänger nästan i din stötfångare, släpp förbi honom genom 
att lämna plats. Om det inte lyckas, öka ytterligare avståndet till fordonen framför 
dig. På så sätt får du själv mer spelrum, plats och tid för att reagera och undvika en 
kollision. Kom ihåg att du själv avgör om du vill köra på vägrenen.

Ibland blir du tvungen att själv köra om. Kom ihåg kombinationens längre omkörningssträcka.
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körnIng I mörker

Använd alltid rätt belysning i trafiken. På dagen är avsikten att synas, på 
kvällen och natten även att se.

En stor del av trafikolyckorna sker just under mörker eller vid nedsatt sikt. Du 
skall anpassa din hastighet efter sikten. Se till att dina strålkastare och reflexer 
alltid fungerar och att vindrutan är ren. Glöm inte heller att göra ren vindrutan på 
insidan och att rengöra eventuella glasögon. Rengör även backspeglarna. När du 
kör, stirra inte på ett ställe framför din bil utan rikta din blick långt bort och låt din 
blick svepa. Undvik att titta rakt in i mötande fordons belysning.

Möte i mörker
•  Håll blicken riktad längs högerkanten så undviker du att bli bländad av den 

mötandes strålkastare.

• Håll kvar helljus tills ljuskäglorna möts.

•  Slå över till halvljus när ni närmar er varandra eller när du störs av mötandes 
belysning.

• Slå över till helljus igen strax före mötet.

• Kör aldrig på vägren vid möte i mörker.
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Lämna utrymme för väglaget
Man måste anpassa sig efter däckens greppförmåga. Öka farten på ett sådant sätt 
så att däcken inte spinner. Undvik kraftiga styrrörelser och kör in i kurvor så att 
inte däcken glider i sidled. Undvik att köra med hög hastighet mot snövallar som 
har bildats på vägen. Undvik låsning på bromsarna om ABS saknas. Om bromsarna 
låser sig kan bilen inte styras med följd att den kan gå rakt fram i kurvor eller glida 
ut mot mötande fordon ute på rak väg. Om du håller ordentligt säkerhetsavstånd 
eller reglerar din hastighet med förnuft får du ett säkert utrymme för väglaget och 
har större möjlighet att undvika olyckstillbud.

Halka förekommer inte bara på vintern. Akta dig för svart is och för vatten- eller 
snömoddsplaning. Sänk hastigheten i mörker, dimma, regn och vid halka. Hur 
mycket förlorar du i tid på en mil om du sänker hastigheten från 80 km/tim till 70 
km/tim?
Knappt en minut.

Om spelrummet blir knappt
Trots försiktighet och förutseende kan du hamna i situationer där spelrummet 
har klart smalnat och du knappt har tid att handla. Det kan ändå finnas något att 
göra för att undvika det värsta. Ditt fordon måste stannas snabbt men behärskat. 
Du skall rätta till en plötslig planing eller väja för ett hinder. Försök att öva dessa 
situationer i en manövergård hos din sektion för att öka din förmåga att köra 
säkert.

Om spelrummet saknas
Till konsten förutseende körning hör även att kunna förbereda sig för det värsta. 
Det är trafikens realism. Säkerhetsutrustningen förhindrar inte olyckor men den 
lindrar effektivt följderna. En förståndig förare använder alltid själv bilbälte och 
ser till att även passagerarna använder det. Föraren är även ansvarig för att lasten 
är riktigt fastsatt och att ungdomar under 15 år använder bilbälte.
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uppträDanDe vID olyCksplats

När du kommer till en olycksplats kontrollera först läget. Om offren redan får 
hjälp, stanna inte i onödan som åskådare då du bidrar till trafikstockning. Om din 
hjälp behövs, börja med att handla. Åtgärdsordningen beror på situationen. Att ge 
första hjälpen i en nödsituation är inte alltid lätt och kräver övning. Att ge hjärt- 
lungräddning är lika svårt. Om du inte gått kurs i dessa ämnen så gör det så snart 
som möjligt. Caravan Club hjälper till och ordnar kurser tillsammans med bl.a. 
Röda Korsets lokalavdelningar.

1. Rädda
 Rädda dem som befinner sig i 
livsfara och ge första hjälp.

2. Larma
 Ring till larmcentralen för hjälp, 
numret är 112. Ange platsen för 
olyckan noggrant.

3. Varna
Varna övriga trafikanter för att 
förhindra ytterligare olyckor.



trygg CampIng
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val av uppställnIngsplats

När du gör din resplan planerar du utöver resrutter och dagsetapper även platser 
där du skall övernatta. Du kanske beslutar dig för att i början eller när du åter 
närmar dig hemmet tillryggalägga långa dagsetapper och stanna bara för en 

snabb övernattning. I Sverige är det tillåtet även på vissa rastplatser. 
Man bör dock undvika de större vägarnas rastplatser på grund 

av rånrisk. Däremot är det förbjudet att campa på dessa. Även 
utomlands är det ibland möjligt att övernatta på andra platser 
än campingplatser. I många storstäder är camping förbjuden 
i ordningsreglerna och på rastplatser kan man bara stanna 

begränsade tider. Sök upp ställplatser enligt de förteckningar 
som finns. Det har också sina risker att stanna på andra platser 

än bevakade campingplatser. När du kommer till en campingplats får du en 
uppfattning om platsens standard genom att titta på hur fordonen placeras och på 
receptionsbyggnadens standard. När du letar efter en lämplig plats för ditt fordon, 
titta även på körvägarnas skick och under vintern även hur plogning och sandning 
fungerar. Kontrollera även att det finns utrustning för eldsläckning inom området. 
Kontrollera också servicebyggnadens placering i förhållande till husvagnsplatsen, 
inte för långt borta men inte heller för närma. En grillplats i närheten av 
husvagnsplatsen kan förorsaka onödiga störningar under nattetid.

För att slå nattläger eller för längre tids boende räcker det inte att det finns en bit 
hård jord under hjulen. Det är bra om det finns buskar och träd mellan vagnarna 
som skydd för insyn och för vinden. Träden ger också skugga för gassande sol. Det 
är dock inte lönt att ställa sig precis under ett träd. Trädet skräpar ner och efter ett 
regn får du lyssna på droppandet i flera timmar. På vintern efter snöfall blir det 
svårt att sova om det dimper ner sjok av snö från träden.

För husvagnar och bilar bör det finnas tillräckligt med plats för både säkerhet och 
för att inte bli störd. Säkerhetsavståndet mellan campingenheter bör vara 
minst 4 meter inklusive tält eller soltak.

Kom ihåg att husvagnens parkeringsbroms inte förhindrar att 
vagnen kan rulla bakåt i vissa lägen.
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använDnIng av el

Anslutning till elnät
Caravan Club har beslutat om följande:
Anslutningskabeln för din husvagn/husbil skall vara högst 25 meter lång och 
ha en snittyta på minst 3 X 2,5 mm2, en med skyddsledare försedd eller ”jordad” 
väderbeständig gummikabel av typ AO7BB-F eller HO7RN. Anslutningskabelns 
stickkontakt och eluttaget i anordningen skall motsvara industristandard. När du 
kopplar anslutningskabeln till shuko-eluttaget får du använda adapterkabel av 
högst 2 meters längd.

Enligt bestämmelserna om elsäkerhet skall elinstallationerna på campingplatser 
som har gjorts efter den 1.7 1997 vara sådana att varje fordon kan anslutas till ett 
eget eluttag som motsvarar s.k. industristandard och är skyddat med en säkring 
av 16 A (ampere) och jordfelsbrytare. Eluttagets avstånd från ställplatsen får vara 
högst 20 meter.

Den som reser mycket gör bäst i att vara beredd på att de nyaste campingplatserna 
kräver nya typen av anslutningskabel i stället för shukokabel. Det är inte tillåtet 
att koppla flera campingfordon till samma anslutningskabel, d v s kedjeanslutning 
från det ena fordonet till det andra.

Du kommer väl ihåg att alltid rulla ut kabeln från vindan? Om inte detta görs 
kan kabeln upphettas. Temperaturen kan bli så hög att isoleringen smälter så att 
kortslutning uppstår och eventuellt brand.

Anslutningskabeln bör vara högst 25 meter.

Avståndet till elskåpet får vara högst 20 meter.

OBS! En anslutningskabel av gammal shukomodell får fortfarande användas vid 
anslutning av campingfordon till shuko-eluttag (vanlig jordad kontakt för 230 V)
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Skarvsladdar
Undvik användandet av skarvsladdar. Om det är nödvändigt, använd helst dina 
egna skarvsladdar som du vet är trygga att använda. Skydda eventuella skarvar 
och märk ut dem så att även andra ser dem. Över körvägar bör man inte dra 
några kablar. Om det ändå är nödvändigt, försök att skydda dem från att skadas. 
En skadad kabel eller en som har fått ”jack” är alltid en säkerhetsrisk – både för 
dig själv och för andra. Det räcker inte med att laga felet med tejp utan kabeln 
skall bytas ut. Du ser förstås också efter att stickkontakten sitter riktigt fast i 
utdragsspärren.

Belastningarna
Du skall inte överbelasta elnätet. Även om du från ett eluttag med 16 amperes 
säkring skulle kunna få en så stor eleffekt som 3 700 Watt begränsar i praktiken de 
säkringar på 10 A som används i de flesta campingfordonen den effekt som kan tas 
ut till ca 2 300 Watt

På campingplatser kan det finnas – i synnerhet under stora evenemang – 
begränsningar för elanvändning av tekniska skäl. Exempel på detta är att man 
bara har tillgång till s.k. belysningsström på ca 300–500 Watt för belysning och 
batteriladdning men att elektrisk uppvärmning inte får utnyttjas. Då bör man följa 
de anvisningar som campingvärden ger för att alla skall få tillgång till elström för 
grundbehoven.

Du kommer väl ihåg att ju längre och tunnare dina kablar är, desto mindre elström 
kan du transportera genom dem. Spänningen kan sjunka för mycket och därmed 
förorsaka funktionsstörningar i dina elapparater. Med en kabel på 25 meter 
och dimension 3 x 2,5 mm2 kan den utan problem transportera en eleffekt på ca 
3 000 Watt. Transportförmågan för en kabel med dimension 3 x 1,5 mm2 är på 
motsvarande sätt 2 000 Watt.

Elinstallationer
Genomförande av elinstallationer i en husvagn/husbil kräver 
starkströmsbehörighet. Ändringar och installationer bör man inte överlåta till ”gör-
det-själv”-are. Kom ihåg att även installationer för 12–24 volt eller s.k. batteriström 
ska göras sakkunnigt och med försiktighet. Även om spänningen är liten är 
strömmen stor och kan förorsaka brandrisk.

På vintern
Elapparater som har förvarats i ett kallt campingfordon rekommenderas att 
användas först när temperaturen inne i fordonet är normal.

När du lämnar fordonet för en längre tid ska du koppla ut fordonet från 
elanslutningen om inte anslutningen är nödvändig för uppvärmningen. Även då 
skall du koppla ur all annan onödig apparatur från nätet.

Det är inte att rekommendera att använda en lös extra värmefläkt. Om du ändå 
använder någon, använd en godkänd kupévärmare som är avsedd för bilar och se 
efter att den inte täcks över av något.

Kylskåpet får aldrig köras samtidigt med gasol och elström eftersom dess 
maskineri kan överhettas och förorsaka brandrisk.
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använDnIng av gasol

När du campar i en husvagn eller en husbil har du gasol till ditt förfogande för 
matlagning, uppvärmning och drift av kylskåp. Gasol som används i hushåll och 
även i campingfordon har lukttillsats för att ett eventuellt gasolläckage snabbt 
skall upptäckas. Man skall komma ihåg att gasolen är lättantändlig. Men med rätt 
användning är den ett säkert, effektivt och ekonomiskt bränsle

Gasolen är en gas som är ungefär dubbelt så tung som luften och sjunker lätt ner 
till golvet eller ner i gropar, diken och andra nersänkta platser. Därför är förvaring 
i källarutrymmen förbjuden. När du använder gasolanläggning inomhus skall den 
vara försedd med bevakningssystem för lågan.

Lågan förbrukar syre från inomhusluften. Friskluftsintag som inte är avsedda 
för att stängas ska stå öppna. En spislåga förbrukar lika mycket syre som fem 
personer.

När gasol brinner fullständigt är lågan blåaktig. En rödaktig låga producerar alltid 
som avgas giftig koloxid. En bra försäkring för läckage av gasol och koloxid är en 
gasolvarnare.

Om du skall använda t ex en gasolgrill för hushållsbruk eller annan gasolapparat 
inomhus får användningstrycket vara högst 30 mbar och anslutningsslangen högst 
1,2 meter lång. Som slang får du bara använda en för gasol avsedd lågtrycksslang 
med inre diameter på 10 mm.

När du använder gasol

•   Se till att kopplingen till flaskan är tät.

•   När du byter flaska, stäng alltid flaskans ventil.

•  Låt din gasolanläggning testas minst en gång 
per år hos auktoriserad servicefirma. Så får du 
användningssäkerhet och trygghet.

•  Om du känner gaslukt, stäng omedelbart 
flaskventilen. Tänd inte belysningen, släck omedelbart 
alla öppna lågor. Vädra grundligt. Lokalisera 
gasläckan och åtgärda den direkt.

•  Använd aldrig gasolspis för uppvärmning eftersom 
den förbrukar syret från inomhusluften och ökar 
luftfuktigheten.

•  Ytan på gasolflaskan får aldrig bli varmare än 40 
grader C.

•  Koppla aldrig andra brännbara gaser till en gasolanläggning.

•  Stäng alltid flaskventilerna när campingfordonet inte används.
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Luftcirkulationen
Kom ihåg att luftcirkulationen blir sämre om det samlas mycket snö runt 
takluckorna.

När du lagar mat, använd spisfläkt eller öppna fönster. Fukten är inte nyttig 
för vagnens konstruktioner och är även mindre behaglig för boende i vagnen, 
i synnerhet på vintern. Stäng aldrig till vädringsöppningarna om de inte 
har fabrikstillverkade skivor eller plåtar för reglage. Otillåten stängning av 
öppningarna förorsakar försämring av andningsluften och i värsta fall att syret tar 
slut. Skotta aldrig upp snö runt vagnens sidor.

Täpp inte till din vagns ventilationsöppningar med snö!



Caravan Club Sweden | Camping- och trafiksäkerhetsguide | 39

Trygg camping

hanterIng av elD

När du hanterar öppen låga i husvagn eller husbil iaktta stor försiktighet 
både inomhus och utomhus.

En utegrill är praktisk på sommartid. Den traditionella kolgrillen har fått ökad 
konkurens av gasolgrillen. Gasolgrillen ansluts antingen till en egen gasolflaska 
eller till fordonet genom en särskild anslutning. Håll grillen på tillräckligt avstånd 
från väggen. Använd inte kolgrillen i förtält. Det är inte sannolikt att den välter men 
fettet som droppar på kolet eller på gaslågan kan flamma upp i höga lågor. Töm 
grillkolet bara i speciella behållare som är avsedda för det. Bränn stearinljus eller 
marschaller bara på obrännbart underlag eller i säkra behållare och lämna aldrig 
stearinljus obevakade och brinnande i vagnen eller i förtältet. Om brand uppstår 
kan en vagn eller husbil totalförstöras inom några minuter. En brandkår har 
knappast några möjligheter att hinna fram i tid.

Brandsläckare
En pulversläckare räcker bara till en snabb släckning i början. 
Ett större släckningsarbete kräver en släckare på 6 kg. Förse 
därför också köket med en släckningsfilt.

Lär dig att använda din släckare och se till att den servas 
årligen.

En brandvarnare är en fördelaktig livräddare. Den väcker 
de sovande innan rök- eller brandgaser dödar.

Inköp av Caravan Club säkerhetspaket är en bra 
investering. I paketet finns filt för brandsläckning, 
brandsläckare, brandvarnare, gasolvarnare och husvagnsdomkraft.

Använd inte kolgrill under soltak.
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vInterförvarIng

Läs instruktionsboken och tillhörande separata instruktioner mycket noggrant.
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Ta ur batteriet ur vagnen och förvara det svalt och upplad-dat.

Ladda batteriet regelbundet.
Töm noga vattenkranar m.m. och låt kranarna stå öppna
Färskvattentank och vattenpump avtappas
Töm ev. spolvatten och pump till toalett.
Kontrollera glykolblandningen i centralvärmesystemet.
Centralvärmepannans varmvattenberedare avtappas.
Fyll lite frostskyddsvätska i avloppen.
Kontrollera regelbundet att fullgod ventilation finns (ingen snö runt taklucka m.m.)

Kontrollera så att du inte har personliga saker i vagnen som kan frysa sönder.

Smörj lås med frysskydd.

Ställ vagnen plant och på lämpligt underlag så att inte hjul och stödben fryser fast.

Minneslista
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Oavsett om du rör dig i trafiken, på campingplatser eller på 
stan på kvällen, kom alltid ihåg att du representerar den stora 
familjen av Caravanare.
Glöm inte vår trafiksäkerhetspolicy när du kör med ditt fordon.
Trygg och trevlig resa!

 Caravan Club of Sweden
 För tryggt husvagns-/husbilsresande

Ökad säkerhet i trafik, camping och i konstruktioner 
av husvagnar/husbilar, i system och i utrustning samt 
främjande av trygghet i resandet är en väsentlig del 
av det dagliga arbetet hos Caravan Club of Sweden 
och dess sektioner. Vi förverkligar detta mål genom 
information, kurser, utbildning och rådgivning.

Bill-Arne Andersson
Riksordförande

tIll sIst…
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