
CHECKLISTA FÖR VINTERCAMPING 
TEKNISKA KONTROLLER: TITTA ORDENTLIGT OCH KAVLA UPP ÄRMARNA

Vinterdäck och snökedjor (tips: öva hemma hur man monterar snökedjor)
Startkablar
Köldsäkra arbetshandskar 
Isskrapa för framrutan (ej för husbilsfönster!). 
Avisningssprej (observera: avisningssprej kan skada lacken!)
Snöskyffel, kvast och stege för att ta bort snö från taket
Isolering för hytten, framrutan och sovtaket
Extra täcken, värmedyna
Värmemattor
Ficklampa
Passande reservglödlampor för alla ljuskällor
Underlägg (träbitar för stödben och däck)
Gummimatta för att ligga på knä eller sitta på för att sätta på snökedjorna
Extra spolarvätska för vinter
Adaptersats för anslutning av gasolflaskor med andra anslutningar eller externt gasnät på campingplatsen
Vinterövertäckning för kylskåpets ventilationsgaller

PACKLISTA VINTERCAMPING: DE HÄR KOMPISARNA MÅSTE MED

Kontrollera giltighet för kontrollbesiktning och kontrollmärke för gasol

Kontrollera start- och bodelsbatteri, rengör polerna

Kontrollera vätskenivå vid våtcellsbatterier, fyll på med destillerat vatten

Kontrollera glödstift, vid högt ljud från dieselmotorn och avgaser som syns tydligt, byt glödstiftsatsen

Kontrollera belysningen (helst i verkstad)

Testa värmepanna, varmvattenberedare och fläkt med testkörning

Kontrollera dörr- och fönstergummin och sköt om med gummisprej

Karosscheck: Behandla hjulhus och ram med undergolvsvax

Tvätta fordonet ordentligt, torka och försegla

Smörj stödbenen med vinschfett i sprejform

Kontrollera torkargummin och byt ev. ut



Bestäm rutten i förväg och informera dig om 
eventuella avstängda vägar och hinder.
Informera dig om föreskriven däckutrustning till 
och i mållandet (delvis måste man även ha med 
snökedjor!).
Boka en ställplats på en campingplats i tid.
Se till att det finns tillräcklig gasolförsörjning och 
använd, om möjligt, extern gasolförsörjning på 
campingplatser.
Se till att gasolflaskorna har en högre andel 
propan (butan kan frysa lättare)

FLER TIPS 

Reseförberedelser 

Stäng inte av värmepannan.
Håll ett öga på frostvakten och håll den varmare så att den inte löser ut oönskat.
Se till att alla rörledningar och tankar hålls isfria.
Lufta dagligen för att förebygga att det samlas fukt och mögel.
Håll takluckan snöfri.
Täck över kylskåpets ventilationsgaller med ett avsett vinteröverdrag.
Ta bort eller flyta nätkabeln dagligen för att förhindra att den fryser fast på marken.
Stabilisera däcken med kilar och lossa handbromsen för att förhindra att den fryser fast. 

På resan

För en säker resa
Följ de tillämpade hastighetsgränserna.
Ta tillräckligt med pauser vid längre resor.
Tänk på att väta, is och snö kommer att öka din bromssträcka.
Kontrollera att alla strålkastare, blinkers och positionsljus fungerar och är fria från snö och smuts.
Rensa taket från snö och is innan du kör iväg.
Om sikten är dålig, justera din hastighet (tumregel: sikt under 50 meter = hastighet under 50 km/h). 
Kör särskilt försiktigt på broar, i nordliga lägen och i skogsgångar, eftersom du kan bli överraskad av frost och 
svart is.
Det bästa är att sätta sig bakom ratten utan en tjock vinterjacka. Detta gör att du kan reagera snabbare i 
kritiska situationer och begränsar inte säkerhetsbältets skyddande funktion.
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