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Mange av disse ulykkene kunne 
vært unngått.

Hva skjer? 
Hva er årsaken for ulykkene?



Hvordan skjer ulykkene?

53 % omkommer som følger av 
fartøyulykker.
47 % omkommer som følger av 
personulykker. 

Om lag 90 % havner i vannet. 



Hvor skjer ulykkene?

Om lag halvparten omkommer ved bruk av åpen motorbåt
Mange dør nær land – 56 % omkommer i trangt kystfarvann



Omkomne 2020
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2020 – Hvordan skjer ulykkene?



2020 – Hvor og når skjer ulykkene?

12 personer omkommer i trangt 
kystfarvann.

6 personer omkommer langs kai eller 
ved ankomst havn. 



2020 – Hvor og når skjer ulykkene?

Omkomne i 8 fylker

11 omkommer i første halvår
5 omkommer i mai
16 omkommer i forbindelse med helg
9 omkommer om kvelden eller om natten
5 omkommer mellom kl. 23-06



2020 - Hvem omkommer?

• Ingen kvinner blant de omkomne
• Gjennomsnittsalder 58 år
• Majoriteten er norske (90 %)
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2020 – Flyteutstyr og rus-/alkoholpåvirkning

55 % av de omkomne benyttet ikke flyteutstyr

50 % av de omkomne var rus-
/alkoholpåvirket.

50 % av de som var rus-/alkoholpåvirket 
benyttet ikke flyteutstyr.
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Fritidsbåtulykker

• Om lag 1200 fritidsbåtulykker 
hvert år

• Økt aktivitet på sjøen
• Økning i antall 

redningsaksjoner 
• Økning i meldte skader



Omfang av fritidsbåtulykker?     Hvor skjer ulykkene?
Hvilke ulykker skjer?                  Hva er årsaken til ulykkene?



Takk for oppmerksomheten!
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