
Undgå at båden brænder under dig. 

Enhver der begiver sig bare få meter ud i vandet og væk fra stranden vil uvilkårligt sætte tankerne i sving 

med HVAD NU HVIS.  

En sådan forestillingsevne er det der i væsentlig grad adskiller os fra dyrene. Vi har som de eneste evnen til 

at kunne forudse hvordan hændelser kan påvirke os og vore omgivelser.  

Her vil jeg forsøge at pirre jeres evne til at kunne forudse hvad en brand i båden med jer selv og jeres 

familie, med hund og kanariefugl, vil betyde og hvordan i kan takle en sådan situation. 

Først en eviggyldig sandhed: 

         En ulykke, og her en brand, opstår ikke den forårsages! 

Tænk lige over dette og gennemgå så jeres egen båd med installationer med dette in mente. FEKS. må der 

ryges under sejladsen, eller i køjen?  Er køkkeninstallationen forsvarlig, er der f.eks. afskærmning omkring 

kogeinstallationen, eller slikker flammerne ud under gryden så træværket kan antændes? 

Hvordan er den elektriske installation, kan ledningerne bære strømstyrken eller kan de fungere som 

varmetråde? Er der monteret sikringer med den korrekte styrke? så en kortslutning ikke udvikler sig til en 

brand?  Eller hvad med den efterhånden meget populære gasinstallation, er den forsvarligt sikret med 

lækagesøger etc.?  

Hvordan med motorrummet, er rør og filtre til brændstoffet tætte og forsvarligt fastgjort? Er 

udstødningsrørene uden hulle og revner? Er der spildt olie og eller brændstof i rummet eller under 

motoren? 

Kan jeg komme til de installerede ildskukkere hvis der opstår en brand eller er de anbragt i forskibet?  

Mulighederne for, at anvende den menneskelige forestillings evne er mange og kan fremprovokere en del 

realistiske scenarier, der alle kræver en fornuftig reaktion og imødegåelse.  Alen gennemgangen af de 

potentielle risici og tankerne i forbindelse med det gør at man er bedre forbered og forhåbentlig har tage 

vare på nogle problemer.   

En brand kan kun opstår og udvikle sig når 3 forhold er til stede: 

                                       1.  Brandbart materiale 

                                       2.  Luftens ilt 

                                       3. Temperatur 

Alle 3 elementer skal være til stede, og fjernes blot et af elementerne opstår branden ikke, eller slukkes 



. Alt om bord kan inddeles i såkaldte brandklasser, som det betaler sig at have et kendskab til, så man kan 

reagere hensigtsmæssigt.  Brandklasserne er internationale bestemte. 

    

Brandklasse:   Brand i: Hensigtsmæssigt slukkemiddel: 

          A Træ, papir, tekstiler, tovværk Vand 

          B    Olie, maling og fedtstoffer Skum, pulver og kuldioxid 

          C Gasarter Pulver og Kuldioxid 

          D Letmetaller Specialpulver og sand. note 1 

          E Elektriske anlæg Kuldioxid og Pulver 

         (F) 
 

Fedstoffer (friture) beklædning Brandtæppe       

 

Note 1. Det er ikke sandsynligt, at der er letmetaller (magnesium) om bord, så klasse D er kun taget med for 

fuldstændighedens skyld. 

De fleste vil ved en gennemgang af bådens udstyr og de apterings materialer der er anvendt kunne 

bestemme sig for hvilke slukningsmidler der vil være hensigtsmæssigt, at have og hvor disse skal monteres. 

 Et udstyr jeg har medtaget i oversigten under F, er meget anvendeligt, specielt i kabyssen eller pantryet, er 

et brandtæppe. Tæppet kan med fordel bruges på komfuret ved brand i fedtstoffer og ved brand i en 

personers tøj. 

Efterhånden er det en standard, at der på brandsluknings udstyr (flaskerne) er på klæbet en anvisning på 

hvilken brandklasse (A, B, eller xx) mediet er mest anvendeligt til.  Husk IKKE at slukke en elektrisk brand 

med vand, som leder elektriciteten og kan give nogle gevaldige rap over fingrene. Herudover ødelægger 

vand også el installationer, hvad kuldioxid ikke gør men påvirker brandens 2 elementer, nemlig 1. 

nedsætter temperaturen og 2. fjerner luftens ilt.  

Personligt anbefaler jeg kuldioxid (co2) slukkeren frem for pulverslukkeren, der sviner forskrækkeligt. Vær 

også opmærksom på, at forsikringsselskabernes kaskobetingelser,  som en standard har, at der i fartøjer 

med motor eller pantry skal  være mindst en ildslukker på minimum 2 kg. 

Herudover skal der, hvis fartøjet har en indbygget benzinmotor på 100 hk. og derover, i motorrummet være 

et godkendt ildslukningsapparat, som virker automatisk eller kan betjenes fra manøvrepladsen. 

Danmarks Fritidssejler Union har, som bekendt, et glimrende samarbejde med forsikringsselskabet YACHT-

POOL, der i deres kasko forsikring har anført lignende betingelser. Ref. Betingelsernes kapitel 6,  § 6.1.1-

6.1.7  

Sådanne bestemmelser, sammen med de foreslåede tankeeksperimenter, kan nok få nogle til at overveje 

hvilke metoder og udstyr og til hvilke priser man skal gå ind for. 

En hændelse jeg var vidne til kan måske hjælpe på overvejelserne og sætte investeringen i perspektiv. 



Situationen var, at jeg ved et værftsbesøg i Rødvig i 2008 blev opmærksom på en situation, hvor et ældre 

ægtepar fra Fakse bugt over VHF ‘en kaldte på øjeblikkelig hjælp, idet deres skib brændte. Lyngby radio og 

andre skibe i området besvarede opkaldet. 

Kort tid efter meddelte skipperen at de nu forlod båden med redningsveste anlagt og at de var 2 personer 

og en hund. Vi på havnen kunne tydeligt se den brændende båd og kort efter blev besætningen og hunden 

samlet op af en båd fra Fakse. 

Den helt store redningsaktion med helikopter og marinefartøj blev herefter indstillet. Redningsbåden fra 

Klintholm, der også var tilkaldt, fortog slukningen og satte pumper om bord og slæbte den nu totalt 

udbrændte stålbåd til Rødvig. 

Dagen efter talte jeg med skipperen fra den brændte båd, som fortalte at han selv havde bygget båden, og 

nu måtte konstatere at den var totalt havaret. 

 Båden var ikke kaskoforsikret og havde desværre heller ikke haft slukningsudstyr i motorrummet, hvor 

ilden opstod.  Problemet blev forstærket af, at kølevandsslangen der var en armeret plastslange var brændt 

over og at ilden umuliggjorde at han kunne komme til at lukke kølevandsventilen i bunden, hvorved der 

kom en mængde vand ind i motorrummet. 

Motorrummet var ikke adskilt fra resten af båden så hele båden blev fyldt med vand. Den stakkels mand 

der havde været 8 år om at bygge båden blev ved med at sige: HAVDE JEG DOG BLOT ANDVENDT RØR I 

STEDET FOR SLANGE OG IKKE SPARET PÅ ILDSLUKNINGEN I MOTORRUMMET. 

En trofast annoncør i vores blad FRITIDSSEJLEREN reklamerer for et effektivt sluknings udstyr der anvender 

(efter min mening) ikke mindre end et genialt og enkelt slukningsudstyr kaldet FIRETRACE. 

FIRETRACE anvender luftarten inergen, som slukker ilden ved at fjerne luftens ilt, hvorved en af de 3 

betingelser for brand ikke længere er opfyldt og ilden slukkes. 

Systemet er især anvendeligt i lukkede motorrum hvor en overvågningsslange placeres. Den lukkede 

slange, der er fyldt med inergen under tryk, vil brænde over ved 110 grader og, er forbundet til inergen 

flaskens afskydningsventil. Ved overbrændingen forsvinder trykket og afskydningsventilen udløser flaskens 

indhold af inergen. 

 En anden fordel ved dette system er at det IKKE kræver nogen elektrisk tilslutning, hvilket gør det til et 

rigtig gør det selv projekt. 



 Her er eksempler på hvordan systemet ser ud i virkeligheden og et eksempel på en båd det er installeret i. 

Hvad der godt og sikkert nok for vores kongehus må også være godt nok for os andre! 

 

Selv om det kun er et krav fra forsikringsselskaberne at have automatisk ildsluknings mulighed ved 

installationer over 100HK og ved benzinmotorer kan det også anbefales til mindre installationer og til 

dieselmotorer.   

Hjemmesiden WWW.firetrace.dk giver en meget udførlig beskrivelse af systemet med instruktive videoer. 

PS. Jeg er ikke ansat eller får provision af FIRETRACE, ligesom de ikke er konsulteret ved tilblivelsen af 

denne artikel. 
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