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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 

Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 

försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit 

finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

 

Se till att ha en båtförsäkring som täcker personskador 

  
Om du ska ut och åka båt i sommar, tänk på att ha en försäkring som inte bara gäller 

din båt utan också dig. En båtförsäkring täcker oftast bara skador på båten, men inte 

när man skadar sig på båten, bryggan eller vid arbete med båten. Och inte för de 

passagerare som är med vid eller på båten.  

 

Rikard Elleberg, chef för Båtförsäkringar på Länsförsäkringar, delar med sig av sina bästa 

tips för hur båtlivet kan bli enklare och tryggare i sommar; 

– Se till att ha en båtförsäkring som också täcker personskador. Halkolyckor är den 

vanligaste orsaken till skador, de uppstår oftast när man hoppar mellan båt och brygga men 

också på båten. Och om du bryter foten, där sjukvårdskostnaden sällan når upp till 

självrisken på hemförsäkringen, eller till exempel får tandskador som är dyra att laga så 

står du utan ersättning. Och skadas du eller de som är med vid båten så svårt att det blir 

bestående men så riskerar det att inte täckas i försäkringen.  

Många arbetar i dagarna med att rusta upp båten och har stora planer inför sommaren. 

Rikard Elleberg, som är chef över den verksamhet som har flest båtar försäkrade i Sverige, 

vet att det finns många saker som kan förstöra glädjen – och hur man undviker dem: 

Var nykter på sjön. 

– Det enskilt viktigaste du kan göra för att undvika problem på sjön, alkohol är en 

bakomliggande faktor vid både drunkningsolyckor, grundstötningar och personskador på 

sjön.  

Gör en ordentlig översyn vid sjösättningen. 

– Kontrollera all utrustning är i ordning för en säsong till, särskilt el- och gasinstallationer. 

Se över fastsättningen av motor och rigg och att brandsläckaren är i ordning. Och glöm inte 

bottenpluggen. 

Tänk på säkerheten. 

– Se till att alla ombord har flytväst, berätta vart du ska åka till någon på land, anpassa 

hastigheten efter väder och vind, lyssna på sjörapporten och se till att du kan navigera 

ordentligt, även om de elektroniska hjälpmedlen slutar fungera, säger Rikard Elleberg. 

 

För mer information kontakta gärna;    

Rikard Elleberg, chef Båtförsäkring Länsförsäkringar, 031-63 16 44, 070-543 16 44 

Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50 
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