
Lämna aldrig hunden i en varm bil 
Hundar svettas inte som vi människor och blir lätt överhettade. Även om det är tidigt på dagen, molnigt 
ute och temperaturen aldrig stiger över 20 grader kan det snabbt bli uppemot 40 grader varmt i bilen. 

Så här varmt blir det – se tabellen nedan: 

Tid på dagen Temp. ute Väder Temp. i bilen 
08.30 + 14 °C skugga + 19 °C 
09.30 + 18 °C skugga + 38 °C 
10.30 + 20 °C blandat + 47 °C 
11.10 + 20 °C sol + 57 °C 
12.00 + 23 °C sol + 62 °C 
13.30 + 22 °C sol + 85 °C 

För att hunden ska må bra på resan – checklista 

• Vid långa bilresor, kör tidigt på morgonen, eftermiddagen eller kvällen, när solen inte står som 
högst. 

• Se till att hunden har tillgång till kallt, färskt vatten. 
• Stanna ofta och rasta hunden, gärna vid en sjö så att hunden kan svalka sig. 
• Om du måste lämna hunden i bilen en kort stund, tänk på att solen förflyttar sig snabbt. Bilen som 

nyss stod i skugga kan plötsligt stå mitt i solen. 
• Om du har en kombi – installera grindar eller en bur så att du kan öppna bakluckan och låta 

hunden få frisk luft när du stannar till 
• Packa inte bilen så full att lufttillförseln stryps bak till hunden. 
• Bind aldrig hunden i bilens stötfångare, dragkrok eller liknande – om du plötsligt måste flytta bilen 

eller åka vidare kan det sluta mycket olyckligt! 

Mår hunden bäst hemma? 
Fundera över om hunden har det bättre hos en vän eller släkting, eller kanske på hundpensionat. Alla 
resor går ju inte till platser där hundar är lika välkomna. Om hunden är hemma och har det bra slipper 
du oroa dig för värmeslag, långa bilresor, lämpliga rastplatser och annat! 
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