
Test visar: Uppblåsbara flytvästar ger falsk trygghet!
Uppblåsbara flytvästar är väldigt populära bland svenskarna. Men få vet att funktionen försämras radikalt om du har mer än
badkläder på dig. När båttidningen Praktiskt Båtägande testade elva uppblåsbara flytvästar var det inte en enda som vände den
”medvetslöse” testpersonen. 

Enligt EU:s regler för uppblåsbara flytvästar ska de klara av att vända en medvetslös person som ligger med ansiktet neråt i vattnet. Men det
gäller endast om personen enbart har badkläder på sig. I Sveriges kalla klimat är det vanligt att man har både ett eller två lager kläder på sig
och dessutom ett regn- eller sjöställ för att skydda sig mot vinddraget. Då garanteras inte att en uppblåsbar flytväst vänder en medvetslös
person. Detta är få konsumenter medvetna om.

När Praktiskt Båtägande testade elva uppblåsbara flytvästar var det inte en enda som vände testpersonen. Testet gjordes i bassäng och
testpersonen hade underställ, sjöställ och seglarskor på sig. Personen föll framåt ner i bassängen och landade med ansiktet under vattnet
och låg kvar lealös för att se om västarna vände honom.

– Man får absolut en tankeställare när ingen av västarna klarar av att vända mig. Särskilt med tanke på att min klädsel är en förutsättning för
att idka båtliv i Sverige. Min personliga slutsats är att jag kommer att tänka en gång till om jag bör ha en uppblåsbar flytväst när jag är ute på
sjön, säger Praktiskt Båtägandes redaktionssekreterare Thomas Hyrén, som var testperson.

– Standarden som alla de här västarna är testade och godkända för innebär att man ska vara klädd i badbyxor/baddräkt. Men om du däremot
har lufthållande kläder, regnkläder eller sjöställ, och ligger med armarna snett ned i vattnet och benen åt sidan, då måste det till sjögång för att
du ska bli vänd. Och det är inte säkert att du blir vänd även om det går sjögång, säger Per Frode, grundare och ägare av flytvästtillverkaren
Baltic.

Som tillverkare är Baltic skyldigt att förse sina räddningsvästar med en obligatorisk varningstext. Där står bland annat att västen är utformad
för att vända en nödställd person. Men i en bisats står också att vissa typer av kläder kan försämra västens funktion. Per Frode tycker att det
vore ärligare att säga att ”vissa plagg kommer att påverka flytvästens funktion”. 

Ta del av hela testet  i nästa nummer av Praktiskt Båtägande som kommer till butik 5 februari.

För mer information och fler bilder från testerna, kontakta Philip Pereira dos Reis, Chefredaktör Praktiskt Båtägande på mobil 076 537 66 60

Praktiskt Båtägande ges ut av Egmont Tidskrifter AB som ingår i den danska mediekoncernen Egmont, en av Skandinaviens ledande mediekoncerner. Vi står bakom veckotidningar,
magasin, serietidningar, böcker, undervisningsmaterial, aktivitetsprodukter, filmer, tv-program, biografer och tv-stationer samt interaktiva spel, spelkonsoler, musik och en lång rad digitala
medier. Egmont utger medier i mer än 30 länder, har 6 500 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder EUR.


