
Säkert båtliv = Roligt båtliv!

Inger Högström Westerling och Hans Öhlund
Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté



Flytväst på för stora och små!





Statistik drunkningsolyckor
Hans kollar med LG för senaste statistik

20
21



Omkomna per åldersgrupp 2020

29 personer
omkom 2020



Omkomna olika båttyper 2020

7 öppna motorbåtar  
7 roddbåtar  
4 beboeliga motorbåtar  
4 kanoter  
2 vattenskotrar  
2 beboeliga segelbåtar  
3 okända båttyper



Omkomna 2021

9 på insjöar
5 i skärgården
4 i hamnmiljöer
4 vid bryggor
3 av olyckorna kopplas till vattenskotrar



Av de som inte hade flytväst och drunknade skulle 
nästan hälften troligtvis klarat sig med flytväst

Ta på - så slipper du tas upp!

Vi vill se dig igen – använd flytväst!



Mobiltelefonfodral

Med telefon i vattentätt 
mobilfodral ökar möjligheten att 
klara sig!

Ladda ned appen 112!



Lista säkerhetsutrustning
• Ankare och långa linor

• Säkerhetssele och flytväst
• Livboj, livbojljus och Hansalina

• Mobiltelefon med vattentätt fodral



Lista säkerhetsutrustning
• VHF och AIS

• Nödsignaler
• Livflotte

• Brandsläckare

• Gasvarnare



Egenkontroll 
av fritidsbåt

Du hittar den på batunionen.se/sjosakerhet

https://batunionstag.wpengine.com/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhetskontroll/
https://batunionstag.wpengine.com/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhetskontroll/
https://batunionstag.wpengine.com/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhetskontroll/
https://batunionstag.wpengine.com/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhetskontroll/




Personskador aktivitet 2020



LÄNKAR

Ladda hem via batunionen.se/hamn-och-varv



Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté

Hans Öhlund, ordförande Västerbottens BF

Håkan Wahlgren Roslagens BF

Inger Högström-Westerling Hjälmarens BF

Jonas Ekblad Saltsjön-Mälarens BF

Krister Storm Västkustens BF

Roland Nyquist Smålands BF



Frågor och synpunkter

Sjösäkerhetskommittén når du alltid på:

sakerhet@batunionen.se



Tack för att ni lyssnat!



Möt Svenska Båtunionen på

batunionen.se

@batunionen

@Batunionen
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