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Lifesaver LS101, 
”rugbybollen”, Hammar

Livboj Solas  
med lina och lyse

Räddningslina  
Biltema

Räddningsstege 
Magic-Reboard

 Snygg på pushpit

 Lätt att montera
+

Lätt att förvara

Går att kasta med god pre-
cision

+
Snygg på pushpit

Lätt att montera
+ Tämligen idiotsäker

Med alla tillbehör uppfyller 
den alla tänkbara krav

+
Gick sönder!

För liten att få på sig   

Svår att lyfta någon i

Dras i kölvattnet

-
Löser inte ut sig om säkringen 
sitter kvar

Låg lyftkraft

Ankaret fungerar inte alltid

Mycket snören runt benen

-
Hopplös att komma in i

Svår att lyfta i

Saknar reflexer

- Inte så snygg på pushpit

Riskerar att ha ihjäl någon 
som får den i huvudet

-

Swedebuoy Baltic
Pris: Cirka 1 300 kronor

Anatomiskt utformad livboj för 
maximal säkerhet. Levereras med 
50 meters flytande gul lina. Boj 
och lina förvaras i kombinerad 
hållare/fodral med tryckt bruks-
anvisning. Försedd med 8 stycken 
reflexer och dubbla lyfthandtag. 
Bojen saknar drivankare och det 
går inte att dra linan över den nöd-
ställde. Försedd med snabbfäste 
för att kunna öppna bojen och se-
dan knäppa bakom ryggen. Ingen 
person med något överskridet BMI 
har dock en chans att kunna knäp-
pa den tighta bojen. Tanken är att 
personen i vattnet ska kunna hål-
la i linan, men det är lätt att glida 
ur. Försedd med lyfthandtag, men 
dessa gör ingen större nytta om 
den nödställde inte är kvar i bojen. 
Enda prylen vi lyckades sabote-
ra helt, bojen sprack i två delar när 
personen i vattnet försökte kom-
ma in i den. Tampen som ska fäs-
tas ombord är helt uppäten av so-
len efter några år med risk för att 
både boj och lina försvinner.

Rescue Sling Baltic
Pris: Cirka 1 090 kronor

Enkel montering på pushpit med 
hjälp av rejäla remmar som gör att 
man kan fästa Rescue Sling både 
vertikalt och horisontellt. Till-
verkad i ett slitstarkt fluoresce-
rande yttermaterial och försedd 
med trettio meter flytlina. Sling-
et har tillräckligt med flytkraft för 
att hålla den nödställde ovan vat-
tenytan. Tanken är att personen i 
vattnet ska kunna lossa på tam-
parna som håller ihop slinget, trä 
det över huvudet och sedan ska 
slinget dras åt igen när personen 
börjar dras in mot båten. I vattnet 
gör dock den flätade tampen för 
mycket motstånd mot tyghällorna 
den sitter fast i, vilket gör det näs-
tan omöjligt att få isär den. Dess-
utom dras även denna i båtens 
kölvatten och det går inte att dra 
linan över en nödställd. Reflexer 
saknas helt.
Vi försökte att lyfta ombord en 
person genom att lyfta i tampen, 
men det blev för otympligt. 

Pris: Cirka 950* kronor Pris: Cirka 500* kronor Pris: Cirka 250 kronor

Uppblåsbar livboj med hästsko-
form. Lifesaver LS101 passar alla 
båttyper, stora som små. Med for-
men av en rugbyboll är den smi-
dig att förvara, och framför allt – 
lätt att kasta med längd och pre-
cision. Ytterhöljet är fäst i livbojen 
med en lina och fungerar sedan 
som drivankare, så att inte livbo-
jen blåser iväg från den nödställ-
de. Lifesaver passar både barn 
och vuxna och syns tydligt i vatt-
net. Höljet är tillverkat i UV-be-
ständig, slagtålig plast. Själva liv-
bojen är tillverkad i samma mate-
rial som uppblåsbara räddnings-
västar. Omladdningsbar. Så långt 
produktbeskrivningen, men san-
ningen är tyvärr delvis en annan. 

SOLAS är en internationell kon-
vention för säkerhet till sjöss. . Den 
här bojen som uppfyller SOLAS-
kraven är kanske inte det sexigas-
te att ha på pushpit men är idi-
otsäker i sin användning. Trä den 
över huvudet eller håll fast i den. 
Men släng den inte i skallen på nå-
gon, med sin vikt på drygt tre kilo 
är den nästan dödlig. Komplette-
rad med lina, lampa och drivan-
kare är den säkrast av alla i tes-
tet. Går bra att kasta. Tas den ur 
en fast monterad hållare så lö-
ser den också ut sig när den träf-
far vattnet, men med säkringen på 
händer ingenting alls. Drivankaret 
har betett sig lite olika i våra tes-
ter, de gånger det hamnar rätt har 
det fungerat, i annat fall har bojen 
drivit iväg. Flytkraften är för dålig 
för en fullvuxen person med tunga 
kläder. 

Pris: Cirka 1 000 kronor

Tanken är ju mycket god. Med det 
speciella fästet skruvas stegen 
fast i pushpit med det speciella 
beslaget och en tamp hänger ner 
i vattnet. Den nödställde dras se-
dan i tampen, varvid stegen fal-
ler ner och det är i teorin bara att 
klättra upp. Teori och praktik är 
dock sällan samma sak … Alla 
som har försökt klättra upp på en 
repstege vet vad som händer. Är 
den inte förankrad i botten så åker 
fötterna tveklöst iväg inåt. Och 
det är givetvis precis vad som hän-
der här, stegen far i väg inåt tills 
skrovet tar emot, och det kan vara 
långt bort. Jo, vi har tittat noga på 
instruktionsvideon där det hela 
ser ut att fungera bra. Det gör det 
säkert också om personen som 
ska upp har tillräcklig armstyrka 
för att dra sig upp tills fötterna får 
fäste på en lodrät yta mot skrovet. 
Men lite chockad och kanske ner-
kyld är det inte så lätt att uppbåda 
den armstyrkan. Bättre då att sat-
sa på en rejäl badstege som kan 
fällas ner från vattnet.

Innovativ design+
Utlösningslinan ska ständigt 
hänga i vattnet

Svårt att ta sig upp utan rejäl 
armstyrka

-

Enklaste modellen av kastlina, lik 
ursprungsmodellen som kom för 
många år sedan och helt utan ext-
ra finesser och ”lull-lull”. Tydlig in-
struktion tryckt på påsen. Ska det 
inte investeras några större sum-
mor i säkerhetsutrustning så är 
detta i alla fall en bra början. Den 
fyller sin funktion, nämligen att få 
över en lina från punkt A till punkt 
B. En ögla att sticka in handen i är 
sedan enda extra utrustningen. 
Men den flyter och eftersom på-
sen bildar ett drivankare fungerar 
den bättre än många andra saker 
när det gäller att dra en lina över 
en person i vattnet.
Biltema säljer inga hållare för li-
nan, men i närmsta båttillbehörs-
affär kostar en hållare under 300 
kronor.

Enkel och okomplicerad

Lätt att ta med även i mindre 
farkoster

+

Inget sling att trä runt  
kroppen-

MOB Rescue Line
Pris: Cirka 800* kronor

Linan är utvecklad från den förs-
ta Hansalinan, som kom i slutet av 
60-talet. Produkten är rejält ut-
vecklad sedan dess och  förbätt-
ras ständigt. INär linan kastats 
till den nödställde drar denne ut 
slinget som finns inbyggt i botten 
på påsen, trär det runt livet och lå-
ser med metallspännet. I andra 
änden, när den nödställde börjar 
närma sig båten, är linan den sis-
ta biten försedd med öglor som 
underlättar för folket ombord att 
få upp den nödställde ur vattnet. 
Öglorna ger också den nödställ-
de något att ta tag i och kan även 
vara ett fäste för fötterna den sis-
ta biten. Dessutom går det att kro-
ka i ett fall i någon av linorna och 
sedan använda fallvinschen för 
extra kraft. MOB-linan är faktiskt 
en av de få saker vi provat där det 
fungerar även i praktiken att få en 
person upp ur vattnet.

Självinstruerande, svårt att 
göra fel

Inbyggd sele

Bra lyfthandtag 

Förnuftig hållare med gott 
skydd för linan

+

–-

Produkt Swedebuoy Rescue Sling Lifesaver Livboj Solas Räddnings-
stege

Räddningslina MOB Rescue 
Line

Typ Boj Sling Uppblåsbar boj Boj Stege Lina Lina

Längd lina 50 meter 30 meter - Passande lina 
30 meter

- 23 meter 27 meter

Fastsättning Med band Med band Extra tillbehör Extra tillbehör Fästs i listen Extra tillbehör Fäste medföljer

Reflexer Ja Fluorescerande Nej Ja - Nej Ja

Flytkraft Bra Bra Mindre bra Mycket bra - - -

Hjälp att lyfta Nej Fungerar som 
ett sling

Nej Nej Att kliva på Nej Ja

Bruksanvisning På förvaringen På förvaringen Följer med i köp Nej I förpackningen På förvaringen På förvaringen

Pris 1 300 kr 1 090 kr 950 kr 500 kr 1 000 kr 250 kr 800 kr

Betyg

* Inbyggnadsbox 600 kr. Rost-
fri hållare 350 kr. Omladdnings-
sats 365 kr. * Passande lina 350 kr. Lampa 

200 kr. Hållare 250 kr. Drivanka-
re 200 kr.

Förklaring till 
tabellen
Linans längd är avgörande för 
på vilket avstånd det går att 
manövrera och ändå få kontakt 
med den nödställde. Fastsätt-
ningen är avgörande för om det 
går lätt att använda produk-
terna. Något som är undanstu-
vat långt ner gör ingen glad och 
räddar inga liv! Reflexer är vik-
tigt en mörk natt, det gör ju ing-
en nytta att kasta ut något som 
ingen ser. Flytkraften måste 
vara bra för att inte tyngas ner 
oavsett tunga sjöställ. Att bara 
få in en person till bordlägg-
ningen är ofta till begränsad 
nytta, en av de viktigaste sa-
kerna är att kunna få en person 
ombord igen. En bruksanvis-
ning tryckt på produkten eller 
på förvaringen är till stor hjälp. 
Den kanske inte hinns med att 
läsas i en paniksituation men 
kan uppmana till studium un-
der lugnare former, till skillnad 
mot en bruksanvisning som lig-
ger nedpackad. Priset är taget 
från nätet i februari 2017. Pro-
dukterna säljs dock ofta billi-
gare i samband med båtmäs-
sorna. Betyget är vår samlade 
bedömning efter vilken nytta vi 
bedömt att vi skulle ha av pro-
dukten i ett skarpt läge.

Inte ens med ett sling 
att dra i och nedfälld 
stege gick det att få 
personen ombord.

Med en uppblåst flytväst och tjocka 
kläder vill det till att räddningsut-
rustningen går att få på sig!

En kastlina är ett effek-
tivt sätt att nå fram till en 
person och den är lätt att 
ha tillgänglig ombord.

* Inklusive hårt skal med medföl-
jande fäste för pushpit.
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