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Sjösäkerhetssamordnare Båtliv
Transportstyrelsen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sekreterare i Sjösäkerhetsrådet som TS är sammankallande för
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Åtgärder i Sverige för att minska antalet 
olyckor i båtlivet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ämnet för dagen
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Vad är en båtolycka

• Olyckor i svenska kustvatten, insjöar och vattendrag
• Under tiden du är ute med båten
• På väg på bryggan till eller från båten

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Definition av båtolyckaEj bad, sjukdom, suicid, eller bad
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Omkomna 1971-2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Omkomna 1971 -2018Uppdrag från regeringen 2011Strategi säkrare båtliv 2020Målet är att komma under 25 pers, glid medelv
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Antal omkomna

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lägst antal omkomna sedan räkningen påbörjades 1971, nästa lägsta är 21 pers.



Orsak till nedgången?

• Varmt i vattnet
• Många som är ute när det är vackert väder
• Högre sjösäkerhetstänk
• Effektivare sjöräddning
• Ändrade alkoholvanor
• Vattentäta mobiltelefoner 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Orsaker som vi tror påverkade antalet drunkningar8 av 14 alkohol i kroppen



Omkomna 2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Under året omkom 14 personerLägsta antalet sedan 1971Fler olyckor i statligt vatten än normalt4 av de omkomna dog i hamnSamtliga män
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Data som samlas in om olyckan

Olycksplats, datum, tid, region, län, ålder, kön, 
alkoholpåverkad samt promilleuppgift, narkotikapåverkad, 
flytväst, aktuellt väder, plats (öppen kust, insjö etc), 
fartrelaterat, kollision, fiske, segling, grundstötning, fall 
överbord, sjunkning, kantring,  motorhaveri, ensam, 
båttyp, samt en fritext som beskriver olycksförloppet
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Insamling av data

• Bevakning av media
• Samarbete med Polis, Sjöfartsverket, Kustbevakning, 

Sjöräddningssällskapet, Sjukhus
• Egna kontakter 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Prenumererar på tidningsklipp
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Skadade i båtlivet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Rapporter från 17 sjukhus i v götaland och Stockholms län230 skaderapprter Ny lag under året som är tvingande för sjukhus, polis och KBV
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Skador i båtlivet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vanligaste olyckan är hoppet mellan båt och brygga



• Halkade på båt eller brygga
• Fastnade i peke, knap etc
• Kommunikation med förare
• Snubblade på tampar eller kablar
• Trampade snett
• Missbedömde avståndet

Hoppet mellan båt och brygga



Den säkra hamnen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Cirka 60 % skadar sig i hamnHopp mellan båt och brygga den vanligaste skadeorsaken50% mänMedelåldern 54 kvinnor, 50 män



Hamnsäkerhet i
naturhamnar



Räddningsstege

Bild från Kryssarklubben

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Deltar i internationellt arbete, Nya CE krav från nov 2017



Vattentätt mobilfodralVattentätt mobilfodral

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vattentätt fodralRäddar årligen 5-10 liv
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Uppblåsbara flytvästar

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Service och underhåll



Fördäcksåkning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Flicka på 10 år omkom, flera olyckor varje år. Polis och KBV informerar om risken



Åtgärder för att minska olyckor

• Filmer
• Affisch, dekaler, broschyrer
• Föredrag
• Flytvästdag
• Samarbete i Sjösäkerhetsrådet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samla fakta om olyckorSprida genom Sjösäkerhetsrådet



Larma och överlev i 30-60 min

•Kunna larma

• Rätt klädsel

•Flytväst
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Aktuella frågor

• Översyn av sjöfyllerilagen
• 15-års gräns för vattenskotrar
• Nya sjövägmärken TSFS 2019:12



Frågor

Lars-Göran Nyström
Transportstyrelsen
0767-21 10 38
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