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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Med Säkrare Friluftsbad vill Svenska Livräddningssällskapet(SLS) utveckla en
modell för att starta upp bevakningsstationer i syfte att få fler livräddare vid landets
friluftsbad. Det är vår övertygelse att med fler utbildade, tränade och engagerade
livräddare vid Sveriges friluftsbad, så kommer det leda till att en större del av
allmänheten får möjlighet till ett tryggare och mer hållbart friluftsliv i samband med
de alla fantastiska friluftsbad som finns spridda runt om i hela Sverige.
Bakgrund
Svenska Livräddningssällskapet(SLS) är den organisation i Sverige som historiskt
sett har utbildat livräddare för öppet vatten sedan 1954 och har allt sedan dess
verkat för att utöka antalet bevakade friluftsbad i Sverige. Det är en av många
aktiviteter i strävan mot Noll Vision – Ingen ska behöva drunkna till följd av
okunskap. I Sverige omkommer ca 100-120 personer varje år i drunkningsolyckor.
Sommaren 2018 omkom 92 personer mellan maj och augusti, en tredjedel av dess
skedde i samband med friluftsbad. Sverige består av ca 96000 sjöar och en
kuststräcka på ca 2400km. Fantastiska platser för fritid och rekreation. Av landets
290 kommuner är det endast sju som har etablerad bevakning av vissa särskilt
utvalda friluftsbad. Där det finns livräddare på stränderna gör de stor skillnad. En
studie genomförd i Brasilien, visar att av 1565358 insatser över 10 år, så genomförs



hela 99,8% av livräddarens insatser på stranden i ett förebyggande syfte, 2044 eller
0,1% av insatserna är rent avhjälpande insatser i vattnet och 355 eller 0,02% är
direkt återupplivande insatser. (Is drowning a mere matter of resuscitation? David
Szpilmana,b,c,d,e, Rafael de Barros Oliveiraa,f, Onir Mocellina,f, Jonathon
Webberd,e,g)

Historiskt har bevakningsverksamheten utgjorts av ideella krafter. De senaste åren
ser vi en större efterfrågan från framförallt Sveriges kustkommuner att komma
igång med bevakningsverksamhet. För att möta efterfrågan är avsikten att skapa en
modell för Säkrare Friluftsbad. Genom att ta till vara på erfarenheter från befintliga
bevakningsområden är målsättningen att skapa en modell för att starta upp en
bevakningsstation vid ett friluftsbad, sjö, hav eller annat vattendrag. Det ska vara
lätt att göra rätt. Då intresse och behov finns, från till exempel en kommun eller
privat aktör, att etablera en bevakningsstation ska det finnas ett färdigt koncept
som kan appliceras utifrån lokala förutsättningar.
En stor del av tiden för en patrullerande livräddare handlar om att interagera med
allmänheten; att informera om lokala och dags aktuella, såväl som säsongs
varierande förutsättningar. Uppdraget som livräddare vid öppet vatten innebär att
man följer strandlivet morgon till kväll, i regn och blåst så väl som vid gassande sol.
Man ska behärska vågor och strömmande vatten, likväl som frånlands vind och
förändringar i vattenstånd, ständigt är man observant på små förändringar i
väderomslag för att så långt som det är möjligt förutse vilka preventiva åtgärder
som behöver vidtas. Man är också mycket observant på djurlivet, såväl i vattnet som
på land, eftersom det också är något som påverkar badandet eller vistelsen på
stranden. Mycket handlar självklart om rena trygghetsskapande åtgärder för att
förebygga drunkning, men mycket handlar också om att vägleda och informera om
ett hållbart friluftsliv vid vatten, utifrån allemansrättens och strandskyddets
perspektiv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Tidplan År 1 År2 År3
Jan Strukturera Strukturera Strukturera
Feb Strukturera Planera Planera
Mars Planera Inventera Inventera
April Planera Utvärdera Utvärdera
Maj Inventera Implementera Implementera
Juni Inventera Implementera Implementera
Juli Inventera Implementera Implementera
Aug Sammanställa Implementera Implementera
September Sammanställa Sammanställa Sammanställa
Oktober Analysera Sammanställa Analysera
Nov Utvärdera Analysera Utvärdera
Dec Planera Utvärdera Slutrapport
Projektet handlar i stor utsträckning om att inventera befintliga bevakningskoncept
för att finna gemensamma nämnare samt ta till vara redan gjorda landvinningar.
Därefter kommer mycket fokus läggas på att finna en modell för att kategorisera
olika stränder utifrån givna förutsättningar. Kategoriseringen kommer främst
innebära en genomlysning av en rad olika strand typer med riskanalys som metod.
Slutligen är syftet att matcha olika kategorier av stränder till olika föreslagna
bevakningsmodeller. Allt utifrån lokala förutsättningar för det aktuella friluftsbadet,
uppdragsgivarens önskemål och beprövade fakta för vad som fungerar bäst utifrån
ett proaktivt som ett reaktivt livräddningsarbete. När projektet avslutats ser vi
framför oss att vi har en rad olika bevakningsmodeller att erbjuda och implementera
runt om i Sverige.

Förväntade effekter

I och med en skalbar modell att erbjuda aktörer som önskar bygga upp
bevakningsverksamhet är det vår övertygelse att vi får ett Säkrare Friluftsliv vid
Sveriges badplatser. På långsikt vill Svenska Livräddningssällskapet minimera
antalet drunkningsincidenter vid Sveriges friluftsbad samt öka medvetenheten hos



allmänheten om vikten av ett tryggare och mer hållbart friluftsliv vid sjö, hav och
andra vattendrag. För att det ska realiseras är det många faktorer som ska
samverka. Bland annat behöver landets stränder inventeras avseende faror och
risker, ett kommunikationsprogram behöver komma på plats i syfte att förstärka
informationen till allmänheten om hur man bör agera för att badet ska bli säkrare
och därigenom mer glädjefyllt samt vikten av en hållbar visstelse i naturen i linje
med allemansrättens, samt fler livräddare som patrullerar Sveriges stränder.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledning 400000
Administration 80000
Resor och logi 50000
Material 25000
Utrustning 25000
Utvärdering och Analys 25000

Summa, kr: 605 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


