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Preliminär sammanställning av omkomna genom
drunkning under januari 2017
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att
fem personer omkom genom drunkning under januari 2017, vilket är tre färre än under januari 2016.
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Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under januari 2017.
12/1 Varberg, Halland, Hamn, Övrigt
En man har hittats död i Varbergs hamn.
Anhöriga är underrättade och en anmälan om dödsfall genom drunkning har skrivits.
Den avlidne mannen hittades i vattnet strax innan klockan 14 på torsdagen. Mannen är i 80-årsåldern
och polisen skriver på sin hemsida att det inte finns några misstankar om brott.
15/1 Internationell, Thailand, Övrigt
En svensk man i 25-årsåldern har omkommit i en olycka i Thailand. Omständigheterna kring
olyckan är okända. När olyckan ska ha skett är inte fastställt, men enligt UD ska det ha varit det
senaste dygnet.
16/1, Kornsjön, Dalarna, Is
En norsk kvinna i 65-årsåldern som i tisdags gick igenom isen på Kornsjön i Dalsland har påträffats
död. Efter flera dagars sökande efter kvinnan hittades hennes kropp av dykare under torsdagskvällen.
Enligt uppgift hade rop och skrik hörts från sjön under tisdagseftermiddagen men det var svårt att
lokalisera varifrån de kom. En isvak upptäcktes i samband med eftersökningen och kvinnans spark
hittades också på sjöns botten i anslutning till vaken.
29/1, Tällberg, Dalarna, Is, Skridskoåkare
En man i 55-årsåldern, hemmahörandes på Västkusten, omkom i samband med en drunkningsolycka
på sjön Siljan. Mannen var ute på en skridskotur när han gick genom isen. Flera personer som sett
olyckan försökte få upp mannen ur vattnet, men lyckades inte. Räddningstjänst, svävare och ambulans
kallades till platsen.
Till slut, flera timmar efter att larmet kom in, kunde dykare bärga kroppen men mannens liv gick inte
att rädda.
30/1 Västerås, övrigt
En kvinna i 90-årsåldern återfanns, i Svartån i höjd med Stadsparken, under eftermiddagen död
sedan hon anmälts försvunnen under måndagsmorgonen. Ett stort räddningspådrag drogs genast igång
av polis och räddningstjänst. Genom märkningen på rullatorn lyckades polisen få fram en identitet på
den försvunna, en kvinna i 90-årsåldern.
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* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och
regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot
olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och
Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.
Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands exklusive suicid.
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