Goda råd från Brandskyddsföreningen

Grillning

Sommar, sol och grillning hör ihop. En kontrollerad eld
är trevlig, men kan snabbt leda till brand om den inte
sköts rätt. Här är några goda råd för säker grillning.
Grillning
• Följ grillens bruksanvisning.
• Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart
underlag minst en meter från brännbar vägg, hus
vagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det
börjar brinna.
• Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
• Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för
att kunna släcka en eventuell brand.
Balkong och flerbostadshus
Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bestämmer
om boende får grilla på balkongen eller inte.
Egen tomt
Grillning får ske på egen tomt om det inte råder eldningsförbud. Var observant på gnistspridning.
Annan plats
Kontrollera att det inte råder eldningsförbud och att
det är tillåtet att grilla.

Träkolsgrill
• Eltändare bör användas i första hand. Det finns
även andra bra alternativ som tändpapper, tändgelé
och tändblock. Förvara tändvätska minst tre meter
från grillen.
• Använd aldrig T-röd eller liknande bränsle, då elden
lätt kan sprida sig till flaskan och orsaka allvarliga
skador.
• Lägg använt grillkol i ett obrännbart kärl. Grillkol
kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.
• Ställ aldrig in en grill med kol i ett rum. Om kolen
inte är helt släckt avger de giftig koloxid.
Engångsgrill
Placera grillen på ett obrännbart underlag. Botten på
grillen är mycket het.
Grillkolen ska helst få brinna ut och därefter ska
grillen kylas med mycket vatten innan den slängs.
Ibland finns det speciella soptunnor för engångsgrillar.
Gasolgrill
Slangen mellan gasolbehållare och grill ska inför varje
grillsäsong kontrolleras. Böj slangen, om sprickor uppstår ska slangen bytas ut.
Ha gärna en grillhandske till hands. Om en brand
uppstår, försök i första hand att stänga huvudventilen
på gasolflaskan.

Gasolflaskor ska förvaras i väl ventilerat utrymme.
Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller
vindsutrymme. I en lägenhet får du högst förvara 2 x 5
liter gasol (blå campingflaska).
Läs gärna mer i MSB:s informationsblad ”Gasol
för hem och fritid” som kan laddas ner från hemsidan
www.msb.se
Friluftsliv
Ute i naturen bör du i första hand använda ett stormkök med vindskydd. Att göra upp eld i naturen kräver
stor försiktighet. Nedan får du några tips om hur du
agerar på ett brandsäkert sätt i naturen.
Stormkök
Fyll aldrig på bränsle i stormkökets brännare innan du
förvissat dig om att lågan brunnit ut och brännaren har
svalnat. I annat fall kan bränslet i flaskan flamma upp
och du riskerar svåra brännskador.

Ring 112 om elden sprider sig
Om elden sprider sig, ska du ringa 112 och larma
räddningstjänsten. Försök hejda elden i vindriktningen.
Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas
av utom cirka en meter i toppen. Det blir bäst effekt
om ruskorna kan blötas. Piska inte på elden med stora
slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa
in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt
ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris
och kvistar, och riv bort mossa framför elden.
Brand i kläder
Brännskador ska kylas med vatten, helst tio minuter
eller mer. Tar det eld i dina kläder ska du lägga dig på
marken och rulla runt för att släcka elden.

Öppen eld
Kontrollera att det inte råder eldningsförbud. Använd
i första hand anordnade eldstäder som ofta finns längs
vandringsleder.
Om det inte finns någon anordnad eldstad ska du
välja en lugn och skyddad plats så nära vattnet som
möjligt. Underlaget bör helst vara obrännbart, men
det är förbjudet att elda direkt på berghällar. Gräv eller
lägg stenar runt härden och håll elden liten.
Om det blåser finns det risk för gnistspridning.
Se till att inga gnistor kan blåsa in mot skogen.
Släck alltid ordentligt med mycket vatten innan du
lämnar platsen.

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland
annat utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.

