Fakta om
båtolyckor
• I Sverige omkommer i genomsnitt
35 personer per år i fritidsbåtsolyckor.
• Oftast inträffar olyckorna nära land och
i lugnt väder och varje år omkommer en
eller flera personer i hamn.
• Den vanligaste dödsorsaken är
drunkning.
• Fall över bord eller kantring är de
vanligaste orsakerna till dödsolyckorna.
• Flest omkomna är män 50 -70 år gamla.
• Mer än en tredjedel av olyckorna sker i
samband med fiske.
• Många av de omkomna är ensamma vid
olyckstillfället.
• Sex av tio har druckit alkohol.
• Bara en av tio drunknade bär flytväst
eller flytplagg.

ÅDET
RHETSR
SJÖSÄKE

Första andetaget
kan bli det sista...
Flytväst använder man inte enbart för
att kunna simma länge utan också för
att klara de första sekunderna efter
ett fall i sjön.

Köldchock

Att falla
i vattnet

I Sverige är vattnet alltid så kallt att det kan leda till
en köldchock. Man andas häftigt och hjärtverksamheten kan påverkas. Det är lätt hänt att det första
andetaget blir en kallsup, som kan leda till drunkning.
Flytvästen hjälper dig att hålla näsan över ytan,
och att klara de första kritiska sekunderna innan
kroppen vant sig vid kylan.
Varm klädsel – sjöställ eller flytoverall, ylle- och fleecekläder, mössa och vantar förbättrar chanserna att
klara sig.

Den som oväntat och ofrivilligt
faller i vattnet befinner sig i en
farlig situation och det hjälper
inte alltid att vara en god simmare.
Fall i kallt vatten är en helt
annan sak än att frivilligt hoppa
i sjön i samband med bad och
lek, och om det är mörkt kan det
vara svårt att hitta till ytan.

Räddningsvästarna håller
dig flytande. De har alltid
en väl synlig färg och reflexer. Lämpliga för barn
och inte simkunniga.

De uppblåsbara flytvästarna är tunna och smidiga.
I uppblåst skick har de
mycket flytkraft. Uppblåsbara flytvästar ska servas
regelbundet.

Flytplagg ger god flythjälp
och brukar vara smidiga
att simma i. De finns i en
mängd varianter: seglar-,
kanot- fiske- och vattenskidvästar. Flytjackor och
flytoveraller är också
vanliga.

Flest män

Omkomna i fritidsbåtolyckor
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som omkommer
i båtolyckor är män.
Kvinnor som förolyckas gör det oftast tillsammans med
en man.

”Modevästar”är snygga
och varma. De ger samma
flythjälp som andra flytplagg.
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drunknade bär
flytväst eller flytplagg

