
OSLO POLICE DISTRICT

Drukning – fall 
fra båt og 
brygger

Roar Isaksen

Oslo politidistrikt, Havnepolitiet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk for invitasjonen det er hyggelig å være her.



OSLO POLICE DISTRICT

Oslo politidistrikt

Alt for mange drukner!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er vi alle enig i.



OSLO POLICE DISTRICT

Oslo politidistrikt

2015         Mars 2016
Fall fra land/brygge i sjø/elv/vann:    58                    7
Fritidsbåt:                                            20                    0

Drukningsstatistikk, Norsk Folkehjelp mars 2016

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva som skjuler seg bak tallene vet vi ikke nok om, tid, sted, årsak. Dette har heldigvis Sjøfartsdir. tatt tak i og skal forsøke å få en bedre statistikk.  Det bør vi alle bidra til. Flest eldre menn som drukner fra fall fra – brygge/land, den saken er grei. 



OSLO POLICE DISTRICT

Oslo politidistrikt

Forebygging er vår viktigste oppgave!

Og kanskje jobbe litt med holdninger!

Hva kan vi gjøre?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har ikke myndighet til å beordre alle til å ta på seg vest når de er i nærheten av vann, og det er vel heller ikke riktig virkemiddel.Jeg vi ta dere med på en tur langs bryggekanten i Oslo, for å se på noe som jeg mener er bra og noe som kan bli bedre. Kanskje dette vil gi  andre noen ideer på løsninger. 



OSLO POLICE DISTRICT

21.12.2010 • Side 5

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvis vi starter med bryggene i havneområdet, eller uthavner som er tilrettelagt for båt.  Hva ser dere som er bra på dette bildet?Leider, som er lang nok til å takle, flo og fjære og ikke minst isgang.Hvordan er det å ta seg opp en slik leider når man våt og fullt påkledd en vinter/vårdag? – Er det noen som har prøvd? – Hvis ikke prøv det en dag, dere vil bli overrasket, over hvor tungt det er.  Vi har hatt noen som har vært i "svært godt hold" for å si det pent som ikke har kommet opp, derfor  er krok og evt. Bøye viktig.
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14.04.16 • Side 6

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Stang med krok og redningsbøye, 



OSLO POLICE DISTRICT

14.04.16 • Side 7

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Redningsbøye og krok på husveggen langs hele bryggepromenaden.
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21.12.2010 • Side 8

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kort avstand mellom leiderne, slik at det er ikke langt å svømme hvis man faller over kanten, midt mellom.



OSLO POLICE DISTRICT

14.04.16 • Side 9

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ryddig og flott brygge, god belysning, redningsutstyr, leidere utover hele brygga.Hvorfor et belysning viktig? – Folk ser hvor de går?                                             - Og det er også viktig i forbindelse med at flere som ønsker å ta livet sitt, avstår fra dette, eller tenker seg om.
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14.04.16 • Side 10

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva mangler her?Leidere Lys
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14.04.16 • Side 11



OSLO POLICE DISTRICT

21.12.2010 • Side 12

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noen vil se på dette som overvåking, andre vil se på dette som sikkerhet.Hvis du er uheldig å falle over kanten her, kan det hende at dette blir oppdaget av de som har ansvaret for dette anlegget.Hvis noen ønsker å ta livet sitt her ved å hoppe over kanten, kan vi også få varsel om det,  og det kan redde liv. Hvis det ikke blir oppdaget, kan vi, når vi skal lete etter vedkommende sjekke opptakene og se om vi får et utgangspunkt for å søke.  Vi bruker store ressurser hvert år til å lete etter antatt omkomne.Her er det for øvrig svært dårlig belysning, mange benker, strømbokser, fortøyningspunkter osv.Mye av det vi har sett her kan overføres til bryggeanlegg andre steder, uthavner osv. Fokus på sikkerhet, detter man i vannet er det greit å ha en mulighet til å komme opp igjen, og dette henger sammen med fall over bord fra båter, som også  kan ligge i havn eller uthavn, når vi er ned for å sjekke båten, hvis vi detter uti må vi ha mulighet til å komme oss opp igjen.?



OSLO POLICE DISTRICT

Oslo politidistrikt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Denne ble laget av Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Befalskolen for Sjøforsvaret og Havnepolitiet i Oslo, med flotte illustrasjoner fra Roar Eggum, for en del år siden er men fortsatt svært aktuell.
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Oslo politidistrikt
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Oslo politidistrikt
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Oslo politidistrikt



OSLO POLICE DISTRICT

14.04.16 • Side 17

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi fortsetter turen i båthavna.Hva er feil her ?Dette ser vi mye av, neste gang du er i båthavna, ta en titt på båtene som ligge der, hvordan ser det ut.



OSLO POLICE DISTRICT

21.12.2010 • Side 18

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikke lett å komme opp herEr det et krav om at det skal være montert en leider eller innretning, som gjør det mulig å komme opp i båten ved fall over bord, i båter som selges i Norge? – burde det kanskje vært det?



OSLO POLICE DISTRICT

14.04.16 • Side 19

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her er alt på stell Men fortsatt ser vi mange båter som ikke har ordninger som gjør at man kommer om bord i egen båt med fall over bord.



OSLO POLICE DISTRICT

Oslo politidistrikt

Vi er på sjøen for at dere 
skal føle trygghet

og 

for at dere alle skal ha 
komme vel hjem!

God sommer!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg synes vi skal fokusere på hvordan folk skal komme seg om bord i båten sin igjen, komme seg opp på flytebrygger, kai osv. Kanskje vi kan få et nytt fokus på dette i år.Jeg vil utfordre dere som er her i dag, i sommer når det er varmet i været og vannet, hopp ut sjøen med klær på, lær dere hvordan dere kommer opp i egen båt, snakk også med nabobåten. I samme slengen forsøk også å ta dere opp på flytebrygga uten leider, jeg tror det er mange som vil få seg en ubehagelig overraskelse.Spørsmål?
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