
For at dere og andre bobilsjåfører skal få et flott opphold
på bobilparkeringer, har Norsk Bobilforening laget noen
kjøreregler i samarbeid med Ålesund parkering,
Ålesund brannvesen og det lokale EL-tilsynet.

Kjøreregler
på bobilparkeringer!
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GODE RÅD PÅ BOBILFERIE
• Avstanden mellom bobilene må være minimum tre meter
• Oppbevar fyrstikker og lightere utilgjengelig for barn.
• Montér røykvarsler i bobilen.
• Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og 

engangsgriller på anvist plass.
• Sørg for at kjøleskapets koplinger og flaskens munnstykke kontrolleres når 

du kjøper brukt eller ny bobil.
• Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte.
• Elektriske apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs.
• Sjekk det elektriske anlegget.
• Husk nødnumrene - brann 110, helse 113, politi 112.
• Det nasjonale legevaktnummeret er 116 117.

TILKOBLING AV BOBILER TIL STRØMNETTET
1. Det skal brukes godkjent gummikabel av type H07RN-F, 3x2,5mm² eller 

tilsvarende,som er godkjent for utendørs bruk. De tynne røde plastkablene 
skal ikke brukes utendørs.

2. Støpsel og stikkontakt skal ha kapslingsgrad minst IP44 og være av typen 
industrikontakt (blå og rund).

3. Max lengde på kabelen fra tilkoblingspunkt til boenheten skal være 25 
meter.

4. Dersom kabelen er på rull må den helt rulles ut før tilkobling av strøm.
5. Forgreininger fra tilkoblingspunktet til flere boenheter er ikke tillatt.
6. Ved eventuelt bruk av overganger så skal overgangene ha samme kvalitet 

og dimensjon som hovedkabelen.
7. Om kabelen krysser kjørebane skal den beskyttes med egnet beskyttelses-

plate.
8. Husk å sjekke kabel og plugger for eventuell skade før tilkobling.



SLIK OPPFØRER VI OSS PÅ  
BOBILPARKERINGER
1. Kran for spillvann på bobilen skal være 

stengt og man tømmer kun på anvist 
plass. Er det ikke anviste plasser på 
stedet for tømming av spillvann og 
septikktank må det tas med til nær-
meste lovlige tømmeplass. Ekstra sep-
tiktank kan være ei smart investering.

2. Søppel kastes på anvist plass. Vis 
respekt der det er kildesortering.

3. Ta hensyn til naboer og eventuelle 
stilletider.

4. Er det ikke begrensninger på bruk av 
åpen ild, engangsgriller og lignende 
må ild og grill benyttes med stor forsik-
tighet og heller ikke lage brennmerker 
på underlag.

5. Respekter evt. merking av vannkraner/ 
slanger for drikkevann og ikke-drikke-
vann. Ikke benytt umerka slange til å 
spyle spillvannstank eller septikktank.

6. Er det ikke begrensinger på bruk av 
230V aggregat eller tomgangskjøring 
for ladning av 12V batteri må dette gjø-
res til minst mulig sjenanse for naboer. 
Spør gjerne først, kanskje de også har 
lite strøm?

• Grill og åpen ild må kun brukes 
i god avstand fra bobil og 
brennbart materiale.

• Hvert år dør mange i  
drukningsulykker. Ring 110 ved 
ulykker.

• Det anbefales at det installe-
res røykvarsler og CO-måler i 
bobilen. Røykvarsleren  
monteres på høyeste punkt i ta-
ket, og COvarsleren monteres 
på laveste punkt (se monte-
ringsveiledning på røykvars-
leren). 

• Alle bobiler skal ha  
brannslukningsapparat på 
minimum 2 kg.

• Bytt batteri før sesongen  
starter, sjekk hver måned.

NYTTIGE TIPS OM PROPAN
• Flasker oppbevares stående, luftig og sikres  

mot velt. Det er maks lov til å ha med 2x11 kg  
propanflasker i en bobil.

• Husk å sjekke slanger og koblinger regelmessig. 
I tillegg anbefales det å utføre egenkontroll på 
utstyret før det tas i bruk.

• Slanger anbefales skifta med et intervall på  
2 - 3 år avhengig av bruk og omgivelser.

• Maks lengde på propanslange til f.eks.  
gassgrill er 1,5 m.

• Trykkregulator skiftes etter maksimum 5 år.

Grill og åpen ild må
kun brukes i god 
avstand fra bobil og
brennbart materiale.

Hvert år dør mange 
i drukningsulykker.
Ring 110 ved ulykker.
Det anbefales at det 
installeres røykvarsler 
og CO-måler i bobilen.
Røykvarsleren
monteres på høyeste
punkt i taket, og CO-
varsleren monteres
på laveste punkt 
(se monterings-
veiledning på røyk-
varsleren). 
Alle bobiler skal ha
brannslukningsapparat
på minimum 2 kg.
Bytt batteri før
sesongen starter,
sjekk hver måned.

Nyttige tips om propan
• Flasker oppbevares stående, luftig og sikres 

mot velt. Det er maks lov til å ha med 2x11 kg 
propanflasker i en bobil.

• Husk å sjekke slanger og koblinger regel- 
messig. I tillegg anbefales det å utføre 
egenkontroll på utstyret før det tas i bruk.

• Slanger anbefales skifta med et intervall 
på 2 - 3 år avhengig av bruk og omgivelser.

• Maks lengde på propanslange 
til f.eks. gassgrill er 1,5 m.

• Trykkregulator skiftes etter maksimum 5 år.

Ålesund 
brannvesen

Slik oppfører vi oss 
på bobilparkeringer
1. Kran for spillvann på bobilen skal
være stengt og man tømmer kun 
på anvist plass. Er det ikke anviste
plasser på stedet for tømming av
spillvann og septikktank må det tas
med til nærmeste lovlige tømme-
plass. Ekstra septiktank kan
være ei smart investering.
2. Søppel kastes på anvist plass.
Vis respekt der det er kildesortering.
3. Ta hensyn til naboer og even-
tuelle stilletider.
4. Er det ikke begrensninger på
bruk av åpen ild, engangsgriller og
lignende må ild og grill benyttes
med stor forsiktighet og heller ikke
lage brennmerker på underlag.
5. Respekter evt. merking av vann-
kraner/slanger for drikkevann og
ikke-drikkevann. Ikke benytt umerka
slange til å spyle spillvannstank
eller septikktank.
6. Er det ikke begrensinger på bruk
av 230V aggregat eller tomgangs-
kjøring for ladning av 12V batteri
må dette gjøres til minst mulig
sjenanse for naboer. Spør gjerne
først, kanskje de 
også har lite strøm?

DIN TRYGGHET 
- VÅRT MÅL
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1. You must only use approved rubber flexible cable (H07RN-F, 3x2,5mmÇ 
or equivalent), which is approved for outdoor use. The thin red plastic 
cable type is not permitted outdoors and therefore cannot be used 
for electricity hook-up.

2. Støpsel og stikkontakt skal ha kapslingsgrad minst IP44 og være av
typen industrikontakt (blå og rund).

3. The maximum length of cable from the hook-up point to the motorhome  
is 25 meters.

4. If the cable is on a reel, it must be fully unwound before being 
connected to the hook-up point.

5. Connection of several motorhomes to one electrical outlet is forbidden.
6. Where extension cables are used they must have the same quality 

and capacity as the main hook-up cable.
7. Cables crossing roads where vehicles can drive, must be protected 

by a cable protector plate.
8. Remember to check all cables and connection 

points for damage before connecting 
to the electricity supply. 

• Barbecues and campfires must
always be placed a safe distance
away from motorhomes and
flammable material.
• Every year there are many
people who die from drowning.
Call 110 in case of accident or
emergency.
• We recommend installing a CO
(carbon monoxide) detector in
your motorhome. A fire alarm
should be mounted at the highest
point in the ceiling, and a CO
detector should be mounted at
the lowest point inside your
motorhome. Check the installation
guide provided by the
manufacturer.
• All motorhomes should be fitted
with a fire extinguisher, with a
capacity of at least 2kg.
Change the battery in the fire
alarm and CO detector at the start
of each season and check it every
month.

1. The wastewater outlet must be turned
off. Empty wastewater tanks only at the
designated place. If there is no such facility
where you are camping, wastewater and
septic tanks must be taken to the nearest
legal motorhome service point for
emptying. It is usually a good idea to
invest in an extra septic tank.

2. Abfall wird am dafür vorgesehenen 
Platz entsorgt. Beachten Sie bitte die 
Mülltrennung.
3. Respect your neighbours’ right to 
peace and quiet, especially in designated
quiet zones.
4. Where it is permitted to make camp-
fires and use barbecues, makes sure that
these are used carefully and that they 
do not cause burn marks to be left on
the ground.

5. Make sure that you understand markings
on water taps or hoses supplying drinking
water and grey water. Don’t use unmarked
hoses to rinse wastewater tanks or 
septic tanks.
6. If there are no limits on the use of 
230V generators or the running of your
motorhome’s engine for charging of 
12v batteries, this must be done with
consideration for your neighbours. 
Ask them first - maybe they are also 
short of electricity.

Your safety is our aim

• The minimum distance between parked motorhomes is three meters.
• Keep matches and lighters out of reach from children.
• Fit a smoke alarm in your motorhome.
• Flammable waste, such as empty lighter fluid bottles, used grill charcoal and 

disposable barbecues, must only be disposed of in the designated place.
• Check the connections of the gas fridge, including the connection 

to the gas bottle, before you buy a used or new motorhome.
• Check that electrical appliances are in good condition and that they 

are used as directed by the manufacturer
• Indoor electrical appliances must never be used outdoors.
• Check the electrical system in your motorhome.
• Emergency numbers in Norway are: Fire 110, Ambulance 113 and Police 112.
• To contact the Norwegian national health service ring 116 117

Good advice for motorhome holidays
General rules for camping
with a motorhome

Motorhome electricity hook-up
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•  Propane tanks must be stored upright, in a well- 
ventilated place and must be secured from falling 
over. The maximum allowance of propane on 
board a motorhome is 2 x 11kg tanks or equivalent.

• Remember to regularly check the hose and 
connector. In addition we recommend checking 
propane equipment before each use. 

• We recommend replacement of hoses every 
2 - 3 years, dependant on use and environmental 
conditions.

• The maximum allowable length of a propane 
hose is 1.5 meters (for example from a tank 
to a barbecue).

• The pressure regulator should be replaced after 
a maximum of 5 years. 

Helpful propane tips
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