Drunkningsstatistik Januari 2018
Preliminär sammanställning
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Ytterligare information:
Mikael Olausson, Omådesansvarig Säkerhet Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

Preliminär sammanställning av omkomna genom drunkning under Januari 2018
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 14
personer miste livet genom drunkning under januari 2018, vilket är nio fler än under januari 2017 då
5 personer omkom. Det är det högsta antalet under 2000-talet. 2006 var senast det var två siffrigt
med 10 personer omkomna. Snittet för referensperioden 2000-2017 ligger på 5 personer som omkommer. Generellt är det relativt ovanliga olyckor som förekommer men antalet personer som förolyckats i isolyckor är mycket högt med hela 9 omkomna 2018 jämfört med 2 personer 2017. Det är
också högt över snittet för den senaste 5 årsperioden som visar på att 4 personer förolyckats i snitt i
isolyckor för januari sedan 2014.
Omkomna i isolyckor januari
2018 9
2017 2
2016 5
2015 2
2014 2
Snitt/månad
4

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under januari 2018
4/1 Badkar, övrigt
Göteborg, O-län
Det var bara tre dagar in på det nya året som olyckan skedde. Ett barn som behöver uppsikt hela
tiden i badet lämnades ensam utan tillsyn. När personalen kom tillbaka till badrummet hittades barnet livlöst i badkaret. Barnet var vid liv under ambulanstransporten till sjukhuset, men avled dagen
därpå. Korttidsboendet stängdes omedelbart och en polisutredning om vållande till annans död inleddes. Kommunen utreder fortfarande händelsen, men har gjort en lex Sarah-anmälan om ett allvarligt
missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg.
13/1 Sjö, is, fiske
Rotebro, AB-län
En man, 47 år, som var ute och fiskade i Rotebroområdet norr om Stockholm avled efter en drunkningsolycka på lördagen. Mannen ska ha befunnit sig ute på is när han hamnade i vattnet..
14/1 Sjö, is, jakt
Kramfors, Y-län
En jägare, man i 60års-åldern och hans hund, hittats drunknade i Storfjärden utanför Lövvik i Kramfors kommun under söndagskvällen. Två räddningshelikoptrar deltog i sökandet efter mannen. Räddningstjänsten följde spåren till en isvak och man befarade då att mannen skulle ha hamnat i vattnet.
En omfattande sökinsats under kvällen med både polis, räddningstjänst och räddningshelikoptrar
ledde till att den omkomne mannen och hans hund kunde hittas strax efter klockan 21 på söndagskvällen. Mannens anhöriga är underrättade och polisen beskriver händelsen som en mycket tragisk
olycka.
16/1 Å, övrigt
Kävlinge, M-län
Kävlinge Räddningstjänsten larmades på tisdagseftermiddagen om ett drunkningstillbud i Kävlingeån. Räddningstjänst, ambulans och polis åkte till platsen för närmare kontroll och hittar en man
i vattnet vid en brygga. Polispatrullen drar upp mannen och tillsammans med ambulanspersonal
påbörjades hjärt- och lungräddning. Mannen fördes till sjukhus där det konstaterades att han avlidit.

21/1 Sjö, is
Åsundaholm, Ulricehamn kommun, O-län
En man i 60-årsåldern har omkommit efter att ha gått genom isen vid en golfbana i Ulricehamns
kommun, meddelar Södra Älvsborgs sjukhus. Räddningstjänsten fick drunkningslarm och mannen
räddades ur vattnet och en hjärt- och lungräddningsinsats påbörjades på plats. En ambulans förde
honom sedan vidare till sjukhuset. Anhöriga är underrättade, de var med på sjukhuset. Polisen har
ingen misstanke om brott.
24/1 Sjö, is, fordon
Vimmerby, H-län
En man i 40-årsåldern, har hämtats upp ur vattnet sedan en bil kört av riksväg 40 efter att ha hamnat
på isen och sjunkit till botten på en sjö i Vimmerbytrakten. Dykare kunde få upp personen ur bilen
som stod på sjöns botten. Livräddande insatser har satts in och personen är förd till sjukhus. Men
mannens liv gick inte att rädda.
25/1 Hav, fritidsbåt, kitesurfing
Skummeslöv, Laholm, N-län
En man i 50-årsåldern har avlidit efter en kitesurfingolycka vid badorten Skummeslövsstrand i Laholms kommun i södra Halland. Mannen hittades livlös i vattnet på under förmiddagen på torsdagen
och hjärt- och lungräddning sattes in innan mannen fördes till sjukhus i Halmstad. Enligt sjukhuset
hade mannen livshotande skador. Under söndagen kom besked om att mannen avlidit. Mannen
hade surfat på vad som anses vara Sveriges längsta sandstrand. Kustbevakningen skickade upp
flyg för att söka efter andra drabbade personer men 50-åringen ska ha varit ensam.
26/1 Sjö, is, fiske
Åsbro, Askersund, T-län
En man i 70-årsåldern har hittats död sedan han gått igenom isen på Estabosjön norr om Askersund.
Sannolikt var han ute för att fiska eller promenera. En person i närheten såg mannen och slog larm
till SOS. Polis och ambulans skickades till platsen. Mannens anhöriga är underrättade.
27/1 Hav, övrigt
Stora Askerön, Stenungsund, O-län
En man som sedan tidigare varit anmäld försvunnen avliden på en skärgårdsö. Larmet om drunkningen utanför Stenungsund i Bohuslän kom in till SOS vid 14-tiden på lördagen. Polisen har inte
någon brottsrubricering på händelsen i nuläget.
27/1 Sjö, is, skridsko
Norrviken, Sollentuna, AB-län
En man i 75-årsåldern gick genom isen på Norrviken på lördagen. Han drogs upp ur vattnet och
fördes med ambulanshelikopter till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Senare på lördagseftermiddagen gick Sollentuna skridskosällskap ut med en varning. De uppmanar människor att inte åka
norr om Jästfabriken. Det är en råk tvärs över sjön från Jästfabriken till östra sidan. Norr om råken är
isen bitvis mycket tunna.
27/1 Sjö, is, skridsko
Borensberg, Motala, E- län
Två skridskoåkande medelålders, 55 och 65 års, män omkom i olycka på isen på sjön Stråken i närheten av Motala under lördagen. Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen. Drygt en
timme efter larmet kunde räddningstjänsten få upp männen ur en vak. Männen var då redan döda.
De hade varit ute och åkt skridskor och gått igenom isen. Anhöriga till männen har blivit underrättade.

30/1 Å, övrigt
Alem, Mönsterås, H-län
En avliden person har hittats i Alsterån utanför Alem i Mönsterås kommun. Enligt polisen finns det
ingen misstanke om brott, skriver lokala medier. Tidigt på morgonen slogs det larm om att någon
misstänks ha drunknat i ån efter att en cykel hittats nära ån. Räddningstjänst, polis och sjöräddning
drog igång ett stort sökpådrag och vid elvatiden hittades den avlidne personen i Alsterån. Anhöriga är
underrättade.
30/1 Sjö, is, fiske
Forsvik, Karlsborg, R-län
En man i 75-årsåldern hittades under tisdagen drunknad i närheten av Karlsborg vid Vättern, rapporterar Skaraborgs Allehanda. En förbipasserande såg en bil och fotspår till en vak men inga fotspår
tillbaka. Vittnet slog larm till räddningstjänsten som efter en timme hittade en kropp. ”Vi tror att han
var ute på sjön för att vinterfiska”, säger Joakim Nordlund, befäl på Skövdepolisen, till Skaraborgs Allehanda. Mannens anhöriga har underrättats om dödsfallet

För ytterligare information kontakta:
Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning 0769-411465
* 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.

