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Preliminär årsrapport av omkomna genom drunkning 2017
2017 var ett år som inleddes dystert med en rad tragiska olyckor såväl på isen, som i den tidiga
vårvärmen i och med Kristi-himmelsfärdshelgen. Månadsrapporterna indikerade att utvecklingen
skulle skena iväg och bekräfta tendenserna som de senaste årens antal omkomna till följd av
drunkning pekat på.
Under sommarmånaderna minskade dock antalet omkomna personer kraftigt, jämfört med både föregående
år och referensperioden 2000-2017. Sista tredjedelen
av året följer mönstret med november som undantag
med noll omkomna. Slutligen summeras 2017 med 92
personer som mist livet till följd av drunkning. Detta är
det lägsta antalet omkomna sedan 2011, då 95 förolyckades, och tredje lägsta antalet någonsin. 2010 är
det år som uppvisat lägst antal då endast 79 personer
förolyckas i drunkning. 2017 års sammanställning pekar på att den befarade tendensen har brutits, antalet
omkomna är under 100. 2012 var senast som antalet
var under 100.
Samtliga olyckstyper har minskat, bortsett från kategorin övriga. Det är färre äldre män som går att finna
i sammanställningen jämfört med föregående år och
referensperioden 2000-2017. Endast fem barn under
19 år förolyckas. Mycket positivt är också att 2016 års
höga antal is-olyckor har stabiliserats och summerar
under snittet för referensperioden. Riktigt glädjande
är att Jämtlands län lever upp till visionen ”Noll Drunkningar” för andra året i rad. Kronoberg, Blekinge
och Norrbottens län visar alla en förhöjd nivå jämfört
med snittet för referensperioden, medan Stockholm,
Uppsala, Göteborg-Bohuslän, Halland och Värmlands
län samtliga visar på kraftiga förbättringar jämfört med
referensperioden.

Att trenden brutits är viktigt, men kan inte tas för given.
Arbetet med att befästa antalet omkomna personer under 100 på årsbasis är ett viktigt delmål i strävan mot
Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen
ska behöva drunkna till följd av okunskap”. Novembers
månads ”nolla” är dels ett bevis för att det är möjligt att
ingen ska behöva förolyckas i vatten till följd av okunskap. Och dels att det är väldigt många som gör stora,
viktiga och bra insatser i samband med förebyggande
och akutarbete för att göra vistelse i, vid och på vatten
tryggare. Det är också ett kvitto på att Nollvisionen
tjänar sitt syfte och att det är hög tid för beslutsfattare
på riksnivå att anta Nollvisionen som en ledstjärna i en
Nationell Strategi för Drunkningsprevention.
De flesta drunkningstillbud och olyckor går att förebygga, med relativt enkla och kostnadseffektiva metoder.
De flesta olyckorna föregås av:
• Bristande och/ eller inaktuell information om rådande förutsättningar
• Obehindrad exponering för vattnet för sårbara
individer
• Bristande övervakning för sårbara individer
• Oförmåga att reda ut en nödfallssituation
• Ett sjukdomsfall

Historisk utveckling

Den senaste femårsperioden, 2012-2016, har oroat
många som arbetat aktivt med att förbygga drunkningstillbud. Med ett snittvärde på 120 omkomna per
år, över perioden, såg tendensen oroande ut. 2017
visar på annat och antalet omkomna till följd av drunkning är åter tillbaka under 100 personer.

Kring slutet av 1800-talet, när Svenska Livräddningssällskapet bildades, omkom i Sverige drygt 1000 personer (21,3 per 100.000 invånare) genom drunkning
varje år. Under 1940-talet sjönk antalet omkomna till
cirka 500 per år (7,9 per 100.000 inv). Detta tack vare
en kraftig satsning på den allmänna simkunnigheten.
Minskningen har sedan fortsatt i takt med att allt fler
har lärt sig simma och fått kunskap i vattensäkerhet.
Under åren 2007 till 2011 var snittet 93 omkomna per
år (1,3 per 100.000 invånare). Under åren 2012 till
2016 är snittet 120 personer per år (1,2 per 100.000
invånare).

Olyckstyper
iväg och låg över föregående år. Nio stycken incidenter
inträffade i samband med fiske.
12 av incidenterna sker i en sjö, fem i hav, två i älv
och en i damm. Åtta personer är mellan 50-59 år, fyra
mellan 60-69 år, två är mellan 70-79 år, en person
är i 35 års-åldern och en är 49 år. Endast en av de
omkomna är en kvinna och endast sex tillfällen går det
att säkerställa att sällskap fanns tillgängligt.

I tabellen ovan redovisas samtliga olyckstyper i
samband med drunkning som påträffades 2017. I
stapeln för övrigt redovisas de förolyckade som i
nuläget inte går att härleda till någon specifik orsak,
man har påträffat en kropp i vattnet och preliminärt
fastställt dödsorsak till drunkning.
Fritidsbåtar
2017 miste 21 personer livet tillföljd av drunkning i
samband med fritidsbåtsolyckor. Det är sex färre än
2016 då 27 personer omkom och under snittet (31
personer) för angiven referensperioden. Siffrorna har
varit låga hela året bortsett från maj då det skenade

Fyra incidenter sker i Norrbotten, tre i Stockholm,
två förolyckas i Värmland, Södermanland och
Västerbotten samt en vardera i Kronoberg, Göteborg/
Bohuslän, Örebro, Gävleborg, Blekinge och
Skaraborgslän.
Bad
2017 miste 12 personer livet tillföljd av drunkning i
samband med badolyckor. Det är 12 färre än 2016
då 24 personer omkom och 15 personer under
snittet för referensperioden (27 personer). Samtliga
förolyckade är män och endast vid tre av tillfällena
var den omkomne med säkerhet i ett sällskap. Det är

stor åldersspridning men fem personer är under 19 år
och en person är 20 år. Två stycken mellan 70-79 år
en är 30 respektive 68 år. Sju av drunkningarna sker
i en insjö och endast en i hav. Noterbart är att endast
en drunkning sker i Norrland, tre Svealand och åtta
Götaland, varav tre i Kalmar län.
Fiske
2017 miste 13 personer livet genom drunkning i
samband med fiskeolyckor. Det är fyra färre än 2016
då 17 personer omkom och tre personer under snittet
för referensperioden (16 personer). Fyra personer är
mellan 50 och 59 år, tre är mellan 60-69 år och två är
mellan 70-79 år. Samtliga är män och endast vid ett
tillfälle med säkerhet i sällskap. Sex incidenter inträffar
i insjöar och fyra i älvar, endast en vardera i damm
respektive hav. Tre av olyckorna sker i Norrbotten och
två vardera i Västerbotten och Södermanland. Vid åtta
tillfällen är en fritidsbåt inblandad.

Is
2017 miste 11 personer livet i samband med is
relaterade olyckor. Det är nio färre än 2016 då 20
personer omkom och tre personer under snittet för
referensperioden (14 personer).
Tre personer var mellan 60-69 år två mellan 20-29
år respektive över 80 år, samtliga utom en var män.
Incidenterna inträffar vid åtta tillfällen på en sjö och
samtliga utom två incidenter i Skåne och Jönköpings
län, sker i Norrland, där Dalarna sticker ut med tre
olyckor. Vid fem av tillfällena sker olyckan i samband
med fiske och endast två vid framfart på skridskor.
Övrigt
Under rubriken övrigt återfinns 49 personer. Dessa
fall har inte med säkerhet gått att återkoppla till någon
specifik aktivitet. Ofta har en kropp påträffats flytande
i vattnet eller liggandes i vattenbrynet. Många av
dödsfallen har förmodligen föregåtts av ett fall eller ett
sjukdomsfall.

Snitt baserat på referensperioden 2000-2017

Vattendrag

Åldersfördelning
Fördelningen över vilken könstillhörighet är oförändrad
från tidigare år. 86% av de omkomna är män.

Män över 70
2017 miste 17 personer över 70 år livet till flöjd av
drunkning. Det är 17 färre än 2016 (34) och tio under
snittet för referensperioden 2000-2017 (27). 12 av
de förolyckade är män drygt 70%. Åtta av tillfällena
inträffar olyckan i en sjö och vid fyra tillfällen i havet.
Vid två tillfällen sker olyckan i en damm och vid ett
tillfälle i en offentlig badanläggning. Aktiviteter är
fördelade som följer; Vid tre tillfällen har olyckan
inträffat i samband med fiske och bad, två vid
framfart av fritidsbåt och i samband med isrelaterade
aktiviteter.

Barn under 19
2017 miste 5 personer under 19 år livet till följd
av drunkning, Det är fyra färre än 2016 då 9
personer förolyckades, vilket också är snittet
för referensperioden 2000-2017. Vid tre tillfällen
skede incidenten i en sjö och en vardera i Å eller
trädgårdsdamm. Vid samtliga fall inträffade olyckan
i samband med bad utom vid ett tillfälle. Samtliga
förolyckade är pojkar.
Barn, särskilt under 12 år och ej simkunniga, betraktas
i det förebyggande arbetet, med att minska antalet
drunknings tillbud, som sårbara individer. Riktade
insatser till denna målgrupp är önskvärt. Det kan
handla om allt från ökat stöd till kommunerna att
bedriva simskola, till förstärkt information till vuxna
och vårdnadshavare. Barn ska hållas under uppsikt i
samband med bad och ej simkunniga barn ska aldrig
lämnas längre bort än armlängds avstånd.

När inträffar olyckorna
Kalmar 28 grader. Vidare var det få högsommardagar
med en max temperatur på 25 grader, ingen region
kunde uppmäta någon värmebölja. Fem högsommardagar i rad och inga tropiska nätter gick att finna, det
vill säga temperaturer över 20 grader på natten. Ständiga lågtryck medförde att det sällan förekom svaga
vindar och juni var den blåsigaste på 30 år i södra
Sverige. Trots detta var antalet soltimmar normalt.

Inledningen av året var i allra högsta grad normal men
februari avviker med en ovanlig och i allra högsta grad
tragisk incident där tre personer omkommer samtidigt i
en isrelaterad olycka. Maj och Juni påvisade fint väder
och många sökte sig till fritidbåtar och stränder. Dock
var vattentemperaturerna mycket låga för årstiden,
vilket kan ligga bakom att antalet personer överstiger
snittet för referensperioden i maj.

Höstens drunkningsincidenter utvecklar sig i sommarmånadernas anda, bortsett från oktober som avviker,
dels från 2016 med tre fler personer som förolyckas
och dels mot referensperioden 2000-2017. En incident
i Luleå väckte stor uppmärksamhet då en 26-årig man
föll i vattnet i hamnen. Trots flera vittnen, snabba insatser av allmänheten och ett stort räddningsuppbåd gick
det inte att rädda mannens liv. November nollar och
bekräftar tesen att, ”Ett Sverige Fritt från Drunkning” är
möjligt.

Under den stora semester månaden, Juli, brukar alltid
antalet omkomna skjuta i höjden. Så även 2017 men
antalet avviker kraftigt mot referensperioden, särskilt
juli och augusti. Historiskt tenderar kalla och solfattiga somrar att påverka antalet som förolyckas genom
drunkning minska. Mycket sannolikt förknippat med en
lägre exponering då man kan anta att färre personer
söker upp badplatser och friluftsbad. Sommaren 2017
uppmätte den kallaste maxtemperaturen sedan 1922.

* Källa SMHI

Szpilman D, et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Definitionen för drunkning lyder som följer: ”Drunkning är en process som resulterar i livshotande
syrebrist efter immersion / submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller
överleva med eller utan skador”.

Var inträffar olyckorna
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Länsfördelning med kortfattad beskrivning
Stockholm, AB-län
1/3 Hav, övrigt
Stockholm, AB-län
Räddningstjänsten i Stockholm fick larm om att en förbipasserande person sett en livlös person i vattnet utanför
Djurgården. Räddningstjänst larmades till caféet Kruthuset på Hundudden utanför Djurgården. En bit bort, längs
strandkanten, påbörjades räddningsinsatsen med polis, räddningstjänst och ambulans närvarande. Räddningsdykare
dök efter kroppen strax nedanför en klippa. När kroppen drogs upp konstaterades den vara avliden. Det finns inga
misstankar om brott, nu ska kroppen obduceras. Anhöriga ska ha larmat efter en middag på tisdagskvällen.
6/4 hav, fritidsbåt, kanot
Norrtälje, AB-län
Man 55år och hund dog i olycka med kanadensare utanför Blidö, Norrtälje kommun. Även en hund dog vid händelsen.
Vid 17-tiden larmade skärgårdsbåten Riddarfjärden Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral om att de sett
en halvt vattenfylld kanadensare på Norrfjärden, nordost om Blidö. Ungefär 20 minuter efter larmet påträffade
räddningsmanskapet den livlösa kroppen i vattnet. – Vi vet inget om hur olyckan gått till, men det är förskräckligt kallt i
vattnet och man blir nedkyld väldigt fort, säger arrestbefäl i Norrtälje. Upplivningsförsök pågick medan mannen fördes
i helikopter till Norrtälje sjukhus där han dödförklarades. Den hund som följde med i den öppna kanoten påträffades
död i vattnet. Den omkomne är hemmahörande i Stockholm.
5/6 Hav, fritidsbåt
Värmdö, AB-län
Det var i måndags 5 juni som en man 53 år omkom vid en tragisk olyckshändelse på sin fritid ute i skärgården.
Anhöriga är underrättade om dödsfallet.
11/6 Sjö, bad
Norrtälje, AB-län
Vid 16-tiden på söndagen kom ett larm om en drunkningsolycka på Koludden vid sjön Erken norr om Norrtälje. En
66-årig man fördes till Norrtälje sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Under sen söndagseftermiddag simmade en
man ut till en flytbrygga vid Koludden i sjön Erken. När han skulle simma tillbaka sjönk han. Badgäster på plats ingrep
och fick upp honom på stranden. Räddningstjänsten kom till platsen cirka 16.30. – Privatpersoner på plats hade börjat
med hjärtlungräddning, uppger räddningstjänsten i Norrtälje. Mannen fördes med ambulanshelikopter till Norrtälje
sjukhus och hjärtlungräddningen fortsatte. Men mannens liv gick inte att rädda. Mannens anhöriga är underrättade.
30/6 Hav, hamn, övrigt
Värmdö, AB-län
En död person har hittats i vattnet i Hemmesta på Värmdö utanför Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Larmet
kom tidigt på fredagsmorgonen då en förbipasserande upptäckte en person som flöt i vattnet vid småbåtshamnen.
Räddningstjänst och polis beordrades till platsen. Personen flöt utanför bryggan, en bit ut i vattnet, säger
ledningsoperatör på Storstockholms brandförsvar. Den avlidne är ännu inte identifierad och polisen misstänker inget
brott.
8/7 Hav, Paddling
Norrtälje, AB-län
En man i 35 årsålder har påträffats avliden tillföljd av drunkning vid en badstrand intill en camping och kursgård i
Norrtälje kommun. Sedan i lördags har det pågått en sökinsats efter en person som ensam gett sig ut och paddla
SUP. På onsdagsmorgonen hittades mannen avliden vid en strandkant på Marholmen. Personal på kursgården
upptäckte kroppen i vattnet och slog larm till polis och räddningstjänst. Polisen misstänker inget brott i samband med
drunkningen.
31/12 Damm, övrigt
Norrtälje, AB-län
Vid 12.11 fick SOS in ett larm om befarad drunkning i Lagboda vid Vira Bruk. Räddningstjänsten kallades till platsen
och hjälpte en kvinna i 85-årsåldern ur vattnet, hon hade hamnat i en damm. Kvinnan fördes med ambulans från
platsen, det gjordes återupplivningsförsök men utan framgång. Anhöriga är underrättade. Polisen har inga misstankar
om brott.

Uppsala, C-län
3/6 Sjö, övrigt
Uppsala, C-län
Klockan 15.45 på lördagen larmades räddningstjänsten till Ekoln, söder om Skarholmen i Uppsala. En person hittades
död i vattnet. Enligt polisen finns det i nuläget ingen misstanke om brott
Södermanland, D-län
19/4 sjö, fritidsbåt, fiske
Flen D-län
Räddningstjänsten sökte under söndagens eftermiddag efter en saknad person i en sjö mellan Vadsbro och Bettna.
Larmet kom in till SOS klockan 13.39 på söndagen. En boende nära sjön såg en övergiven båt på drift och larmade.
Räddningstjänsten från Flen tillkallades, och ett räddningspådrag med båt, värmekamera, helikopter och polishundar
inleddes. — Det fanns tydliga spår av att en person ska ha funnits i båten, meddelar räddningstjänsten i Flen. Båten
kunde identifieras, och under eftermiddagen stod det klart att en man från trakten saknades och att han troligen färdats
i båten under dagen.
Enligt uppgift från polisen hade mannen uppgett för en anhörig att han skulle ut och fiska. – Han gav sig ut på
morgonen, men kom inte tillbaks. Under eftermiddagen anträffades saker som vi tror tillhör den saknade mannen.
säger vakthavande polisbefäl
26/5 Sjö, olycka
Strängnäs, D-län
Polis och räddningstjänst ryckte ut till platsen vid 10.30 efter larm om en drunkningsolycka. Efter en knapp timme
hittade dykare en 80-årig man död i vattnet. Mannen hade drunknat och polisen utreder nu dödsfallet. För att utesluta
brott ska kroppen undersökas vid Rättsmedicinalverket i Solna
22/7 Hällbygropen, Bad,
Eskilstuna, Södermanland, D-län
En man i 30-årsåldern avled efter en drunkningsolycka i Hällbygropen utanför Eskilstuna under lördagskvällen.
Mannen fördes till sjukhus med ambulans, men hans liv gick inte att rädda. Enligt räddningstjänsten kom larmet sedan
en person setts hoppa i vattnet från en klippavsats. Personen sågs dock inte ta sig upp ur vattnet.
Östergötland, E-län
21/5 sjö, fritidsbåt, fiske
Eskilstuna, D-län
Det var vid 11.30-tiden som SOS fick ett drunkningslarm från Kvarnstallet, utanför Näshulta kvarn, vid Östra Hjälmaren
ungefär två mil utanför Eskilstuna. En båt, där tre personer från Tyskland färdades, hade av okänd anledning kantrat
och hamnat upp och ned i vattnet. Två personer omkom och den tredje tog sig upp för egen maskin, fysisk oskadd
men chockad och nedkyld.
17/6 Damm, övrigt
Kimstad, E-län
Strax efter klockan 14 i dag fick polis och räddningstjänst ett larm från SOS gällande en drunkning vid dammluckorna
till kraftverket i Kimstad. Räddningspersonal åkte till platsen och man har under eftermiddagen bärgat en kropp ur
vattnet. Omständigheterna kring drunkningstillbudet är oklara men polisen misstänker inget brott.
28/6 Å, övrigt
Boxholm, E-län
En kropp hittades i Svartån i Boxholms kommun på onsdagseftermiddagen. Räddningstjänsten larmades till ån, som
flyter genom tätorten, klockan 16.40 efter att förbipasserande sett vad som sades vara en man som låg och flöt livlös
ute i vattnet med ansiktet nedåt. Kroppen hittades ungefär 700 meter från en närliggande badplats. Polisen har ingen
misstanke om brott.
14/7 Bad, sjö
Söderköping, E-län
En 75- årig man omkom vid bad. Larm kom vid 17-tiden om ett drunkningstillbud vid en badplats vid fjärden Slätbaken
i Söderköpings kommun där en 75-årig man hittats på botten efter att han gått ut för att bada, rapporterar Norrköpings
tidningar. Ett vittne drog upp mannen och utförde hjärt-lungräddningen men förgäves. Mannen fördes med ambulans
till sjukhus där han dödförklarades.

Jönköping, F-län
22/6 Å, bad
Värnamo, F-län
En pojke skadades i ett drunkningsdrama i Värnamo i Lagan under onsdagen. Pojken fördes till sjukhus med
livshotande skador. Under torsdagens förmiddag kom nytt besked från Ryhov om pojkens tillstånd. Tillståndet är kritiskt
och oförändrat. 8-åringen vårdas på intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov Jönköping. Pojken överlevde inte
tillbudet utan somnade in någon månad senare. Pojken, som var åtta år, badade tillsammans med andra barn när han
försvann i vattnet. Han fördes till sjukhus där han har vårdats under sommaren. Hans liv gick dock inte att rädda.
10/4 sjö, is, skridsko
Värnamo, F-län
En 60-årig man som försvann i januari när han åkte långfärdsskridskor på sjön Vidöstern utanför Värnamo har
påträffats död. ”Identifiering har genomförts och anhöriga är underrättade om dödsfallet.” skriver polisen på sin
hemsida. Kroppen hittades på morgonen av en man som var ute och rastade sin hund. Kroppen låg några meter ut i
vattnet. Polisen misstänker inget brott.
22/6 Å, bad
Värnamo, F-län
En pojke skadades i ett drunkningsdrama i Värnamo i Lagan under onsdagen. Pojken fördes till sjukhus med
livshotande skador. Under torsdagens förmiddag kom nytt besked från Ryhov om pojkens tillstånd. Tillståndet är kritiskt
och oförändrat. 8-åringen vårdas på intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov Jönköping. Pojken överlevde inte
tillbudet utan somnade in någon månad senare. Pojken, som var åtta år, badade tillsammans med andra barn när han
försvann i vattnet. Han fördes till sjukhus där han har vårdats under sommaren. Hans liv gick dock inte att rädda.
17/10 Älv, övrigt
Värnamo, F-län
Polisen hittade vid lunchtid en död man i Lagan i Värnamo. Det var en hundpatrull som hittade mannen. Sökinsatsen
ingick i en utredning gällande en man i 55-årsåldern som har varit försvunnen sedan några veckor tillbaka. Kroppen är
inte identifierad, men det finns, enligt polisen, tydliga tecken på att det rör sig om den försvunne mannen. Anhöriga har
underrättats. Arbetet med att identifiera mannen fortsätter. Kroppen kommer att obduceras. Det finns ingen misstanke
om brott. Rubriceringen är dödsfall genom drunkning.
3/10 Sjö, övrigt
Jönköping, F-län
Mannen hittades i Munksjön i Jönköpings centrum och drogs upp av privatpersoner och fördes till intensiven på Ryhov
men var oidentifierad. Polisen har tagit mannens kläder och tillhörigheter i beslag som en del i utredningen av vad som
kan ha inträffat och varför han hamnade i vattnet. Strax innan midnatt kom besked om att mannen blivit identifierad.
Han är i 40-årsåldern och anmäldes försvunnen av en bekant. Polisen vill fortfarande gärna få in iakttagelser om
mannen innan han anträffades i vattnet. Mörkhyad man i ca 40-50-årsåldern, ca 180 cm lång, kraftig kroppsbyggnad
och grått hår, tunnhårig upptill på huvudet. Han var iklädd en mörk jacka och blårutig skjorta. Under kvällen på
torsdagen vid 19-tiden kom besked från polisen om att mannen avlidit på grund av sina skador.
Kronoberg G-län
8/2, Tre män, 20-årsåldern, 30-årsåldern och 60-årsåldern, sjö, is, övrigt,
Kronoberg, Vetlanda kommun, Korseberga, G-län
De tre ska ha gett sig ut på isen tisdag eftermiddag och då dem inte återkom har anhöriga blivit oroliga och kontaktat
lokala räddningstjänsten. Vid 19.00 tiden kom ett larm in till SOS Alarm om att tre personer inte ska ha kommit
tillbaka efter att ha varit ute på Hjärtasjön vid Hultsvik i Vetlanda kommun. Räddningstjänstens styrkor från Vetlanda,
Korsberga och Landsbro larmades ut med assistans från Sjöfartverkets räddningshelikopter. Räddningstjänsten
anträffade en person i flytandes i vattnet mycket allvarligt skadad och fördes med ambulans till sjukhus. Därefter
påträffades det andra två vid iskanten. 04.45 på onsdagsmorgonen uppgav polisen att männen avlidit.
31/3 damm, fritidsbåt, fiske
Vetlanda, Brunnhultsdammen G-län
15.19 larmade SOS om en misstänkt drunkningsolycka vid Brunnshultadammen nordöst om Vetlanda. En tom
båt hade då upptäckts på sjön. En anhörig ska ha hört av sig till polisen och meddelat att båten tillhör familjen och
att mannen i familjen varit ute under torsdagskvällen för att kontrollera fiskeredskap. Räddningstjänsten har under
eftermiddagen och kvällen sökt i vattnet med hjälp av båtar och dykare. Polisen har också skickat en patrull till platsen.
Strax före halv fem på eftermiddagen ska även helikopter ha kallats in för att delta i sökningen. Vid 20-tiden på kvällen
hade mannen fortfarande inte hittats. Ärendet kommer så småningom lämnas över till polisen, som försökt ta reda på
var den försvunna mannens mobiltelefon befinner sig.

14/9 Sjö, övrigt
Tingsryd, G-län
En kvinna i 70-årsåldern avled i eftermiddags i en drunkningsolycka vid Getnö, Tingsryds kommun. Enligt uppgift från
Räddningstjänsten Östra Kronoberg inträffade olyckan när kvinnan försökte rädda sin hund, som gett sig ut i vattnet.
När kvinnan gått i för att rädda sin hund hamnade hon i nöd och hennes väninna som stod på land begav sig då också
i vattnet för att hjälpa till. Samtidigt ska en båtägare kommit till undsättning. Men när räddningstjänsten kom till platsen
var kvinnan redan avliden. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhuset, men hennes liv gick inte att rädda.
7/12 Damm, övrigt
Ljungby, G-län
På torsdagskvällen kom ett larm om drunkningstillbud i en damm i närheten av Hamneda, Ljungby kommun. Senare
under natten bekräftar polisen att mannen, som var i 80-årsåldern, har avlidit. Larmet om drunkning inkom vid
21.30-tiden på kvällen. Innan dess hade polisen fått in ett ärende om försvunnen person gällande mannen. Polisen
misstänker inget brott i samband med händelsen. Mannens anhöriga har underrättats.
Kalmar H-län
6/5 Sjö, bad
Mönsterås H-län
En man i 20-årsåldern drunknade på lördagen vid Oknö camping strax utanför Mönsterås, fyra mil norr om Kalmar.
Strax före klockan 18 larmades räddningstjänsten, polisen, ambulans och sjöräddningen om en drunkning intill
campingplatsen. – Sjöräddningen plockade upp en person som låg i vattnet 150 meter ut, säger Jonas Neldemyr, inre
befäl vid räddningstjänsten i Oskarshamn. Manen fördes med ambulans till sjukhuset i Oskarshamn, men hans liv gick
inte att rädda
26/5 Sjö, bad
Högsby kommun, H-län
ALLGUNNEN På fredagen drunknade en nittonåring i sjön Allgunnen. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att
rädda. Senare på kvällen, 22.40 meddelar polisen via sin webb att pojken som var i nittonårsåldern hade avlidit. Det
ska ha börjat med att han var och badade i sjön Allgunnen med kamrater när han simmade ut från en badbrygga. Kort
därefter ropar han på hjälp. Han tas upp av två personer som finns i närheten och HLR påbörjas.
24/8 Sjö, bad
Nybro, H-län
En pojke har hittats död i en sjö efter en skolaktivitet i Nybro i Småland. Flera personer hörde pojken ropa på hjälp
ute på sjön och försökte undsätta honom, men ingen hann fram i tid. Gymnasiechef på Åkrahällsskolan berättar att
pojken skulle simma över Linnéasjön som är drygt 200 meter bred. Flera elever simmade före och andra stod kvar på
stranden. Plötsligt ropade pojken på hjälp och då kastade sig en flicka i vattnet och försökte hinna ut till honom men
hann inte fram. En annan larmade från stranden. – Han hittades genom draggning, säger presstalesperson för polisen
i region Syd. Anhöriga är underrättade.
21/8 Hav, olycka, övrigt
Borgholm, H-län
Polis och räddningstjänst ryckte under måndagen ut på en drunkning i Borgholm.
Polisen bekräftar att det är den 82-årig kvinna som varit försvunnen sedan söndagen. Anhöriga är underrättade och
polisen misstänker inte brott.
Gotland, I-län
18/7 Bad, hav
Fårö, Gotland, I-län
En 68-årig man omkom i samband med bad. Strax före klockan tre på tisdagen kom larm från Digerhuvud på Fårö
om en försvunnen person i vattnet utanför raukarna. Ett stort räddningspådrag letade efter mannen och han hittades
medvetslös efter trekvart i vattnet. Upplivningsförsök gjordes på plats, men mannen, född 1949, avled.
Blekinge, K-län
2/2, Man, Hav, Övrigt
Karlskrona kommun, K-län
Strax före klockan 12 på onsdagen larmades SOS om ett drunkningstillbud på Hästö. Polisen uppger att en äldre man
hittats drunknad och att det inte finns någon misstanke om brott.

26/5 Sjö, övrigt
Kyrkhult, K-län
En man drunknade i en sjö i nordvästra Blekinge söder om Smålandsgränsen under fredagskvällen. Polis,
räddningstjänst och ambulans larmades till Rydvägen i Kyrkhult vid sjön Kiabane vid 1725-tiden med anledning av
ett drunkningstillbud. Polisen bekräftade kl 19:25 att en man i 55-årsåldern avlidit. Anhöriga har under kvällen blivit
underrättade.
28/7 Sjö, Bad
Ronneby, K-län
En ung pojke (13-16 år) drunknade i samband med bad. Pojken var tillsammans med sina kamrater för att sola och
bada vid Persborgsgölen. Pojken ska ha gått över till andra sidan sjön och lite senare ser kompisgänget kamraten
ligga i vattnet med ansiktet nedåt. De springer bort till honom, larmar och påbörjar Hjärt- och lungräddning. Hur
olyckan har gått till och vad som kan ha hänt är oklart
17/9 Hav, hamn, fritidsbåt
Karlskrona, K-län
En 64-årig man drunknade vid gästhamnen i Torhamn i Karlskrona kommun under natten till lördagen. Larm om
drunkningstillbud kom vid 0330-tiden och räddningstjänsten hittade då mannen i vattnet intill några fritidsbåtar.
Mannen drogs upp ur vattnet. Hjärt- och lungräddning påbörjades och pågick fram till att ambulans kom och tog över.
Det är oklart hur mannen har hamnat i vattnet. Polisen ska nu utreda varför mannen föll i vattnet men misstänker inget
brott.
9/9 Hav, hamn, övrigt
Karlskrona, K-län
Två polska sjömän som skulle delta i övningen Northern Coasts hamnade på fredagskvällen i vattnet i Örlogshamnen
i Karlskrona. En av dem är bekräftad avliden.
Skåne, M-län
14/2 Man, 80-års åldern, sjö, is, fiske
Sjöbo, kommun, M-län
En man i 80-års åldern omkom i en drunkningsolycka på Sövde sjön utanför Sjöbo på tisdagen. Mannen ska ha varit
ute och fiskat när olyckan inträffade. Klockan var 14.44 när polisen fick larm om att en person saknades efter en
fisketur söder om Sjöbo. – Sjö- och flygräddningscentralens helikopter och dykare från räddningstjänsten i Malmö
skickades till platsen vid 15.30-tiden. Enligt uppgift ska det ha varit is på sjön vid tillfället. Vid 16-tiden meddelade
polisen att mannen räddats ur vattnet. Han har fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.
25/2 En man, hav, hamn,
Skåne, Kivik, M-län
En man hittades död i vattnet vid hamnen i Kivik strax efter klockan tolv på lördagen. Mannen upptäcktes av
förbipasserande som larmade räddningstjänst. Samtalet kom in till SOS Alarm klockan 12.02 på lördagen.
Uppringaren hade påträffat en död person som låg i vattnet ungefär femton meter ut från den yttre piren i Kiviks hamn.
– Det är en man som har hittats på havsbottnen och han har förmodligen legat där ett tag. Han dog inte idag, säger
Stephan Söderholm vid polisens ledningscentral. Polis, räddningstjänst och sjöräddning skickades till platsen. Vid
tretiden på lördagen var mannen identifierad och anhöriga underrättade. Det finns inga misstankar om brott.
20/7 Bad, sjö
Kristianstad, M -län
En 70-årig man omkom i samband med bad. Det var vid halv tre-tiden som det kom in ett larm om en befarad
drunkning i Tosteberga öster om Kristianstad. Mannen hittas medvetslös i vattnet vid hamnen i det lilla samhället.
Några personer plockade upp honom och ambulanspersonal påbörjade sedan hjärt- och lungräddning på platsen i ett
första livräddningsförsök.
19/7 Hamn, övrigt
Trelleborg, M -län
En man i 25-årsåldern hittades drunknad vid Västra Piren i Trelleborg på onsdagskvällen. Enligt larmet som kom in
till SOS Alarm 21.07 ska det röra sig om en livlös person. – Det är förbipasserande som har observerat personen i
vattnet, säger Maya Forstenius, informatör vid Skånepolisens ledningscentral. Det är oklart hur mannen hamnade i
vattnet. Än så länge så har polisens utredare inte fått upp några spår som tyder på att mannen som hittades i vattnet
i juni utsatts för brott. Den 19 juli upptäcktes en död man i vattnet vid Strandridaregatan. Mannen identifierades som
en man hemmahörande i norra Sverige, tack vare att en id-handling hittades. – Allt tyder på en drunkning, men vi vet
inte varför han har drunknat, säger Carl Palmaer. Mannen ska ha kommit till Sverige som asylsökande, och inte haft
någon familj i Sverige. – Myndigheterna i hemlandet söker de anhöriga, men vi har inte fått något besked än, säger

Carl Palmaer. Polisen tog tidigt kontakt med rederierna i området för att undersöka om ifall mannen åkt med en färja.
– Vi vet i nuläget inte alls hur han hamnat här, säger Carl Palmaer
31/8 Bassäng, bad
Kristianstad, M-län
En äldre man har under gårdagen drunknat i simhallen. Trots en stor insats, gick hans liv inte att rädda. På
förmiddagen under torsdagen förolyckades en man i 70-årsåldern när han befann sig i bassängen på Tivolibadet i
Kristianstad. Två ambulanser kallades till platsen, men hans liv gick inte att rädda. Mannens anhöriga är underrättade
om händelsen. Mannen ska enligt polisen ha hittats på botten av bassängen. Ännu vet man inte ifall han har drunknat
eller ifall mannen drabbades av någon sjukdom. Det har upprättats en anmälan om ett tillbud.
5/9 Hav, övrigt
Helsingborg, M-län
En avliden person hittades i vattnet vid Kvickbron i Helsingborg. Larm om ett drunkningstillbud i Norra Hamnen,
småbåtshamnen, kom in till SOS 12.07. Den avlidna personen är en vuxen kvinna. Kroppen har förts bort för
rättsmedicinsk undersökning. Övriga omständigheter är än så länge oklara.
16/12 Hav, småbåtshamn, övrigt
Simrishamn, M-län
Den man i 60-årsåldern som har varit försvunnen sedan lördagen den 16 december har påträffats omkommen i
vattnet vid småbåtshamnen i Simrishamn. Mannen hade varit ute tillsammans med vänner i lördags kväll. Sällskapet
skiljdes åt runt midnatt och mannen gick mot den båt i småbåtshamnen där han skulle sova över. Det var dykare från
kustbevakningen som på tisdagseftermiddagen den 19 december fann mannen i vattnet i småbåtshamnen. Detta efter
att polishelikopter och kustbevakningen utfört resultatlösa sökinsatser. Mannen, som hade en båt i hamnen, anmäldes
saknad i söndags, och sökandet efter honom har pågått sedan dess. Polisen kommer låta göra en rättsmedicinsk
undersökning men i nuläget finns inga misstankar om brott.
31/12 Å, övrigt
Södra Sandby, M-län
En äldre man har hittats död i en bäck i Södra Sandby utanför Lund. Vid 11.30-tiden på söndagen larmades
ambulans och räddningstjänst till Södra Sandby. En äldre man hade hittats i en bäck bakom församlingshemmet.
Räddningstjänsten påbörjade upplivningsförsök med hjärt- och lungräddning och hjärtstartare. Men mannens liv gick
inte att rädda. Enligt polisen finns det inga misstankar om brott.
Halland, N-län
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.

Göteborg/ Bohuslän O-län
22/3, Hav, hamn, övrigt
Göteborg O-län
Räddningstjänsten fick larm om att en livlös kropp hittats i vattnet i närheten av Tysklandsterminalen i Göteborg.
Såväl räddningstjänst, polis och ambulans är larmade till platsen.– Räddningstjänsten arbetar med hjälp av en båt
från Kustbevakningen. Dessutom ska en helikopter vara på plats i sökandet, berättar polisens presstalesman i Region
Väst. Lite senare har han uppdaterad information om att en kropp har hittats. Polisen har inga misstankar om brott i
nuläget.
25/4 Fritidsbåt, sjö
Alingsås O-län
Det var strax efter klockan tre på tisdagseftermiddagen som polis fick larm om en befarad drunkning vid Bokö i sjön
Mjörn. Enligt polisens presstalesman i Göteborg, kom larmet efter att en tom båt hittats vid ön. Räddningstjänst med
båt larmades ut på sjön för en sökinsats. Under sökinsatsen påträffades en avliden person i vattnet. Upptäckten
gjordes av personal som sökte av sjön från en helikopter. Enligt polis finns inga misstankar om brott.

18/5 damm, olycka
Lidköping, O-län
På lördagen avled den pojke som i torsdags hittades livlös i någon form av vattendrag i Tun. Det var i torsdags strax
efter klockan 17 som larmet kom efter att ett barn i förskoleåldern hittats livlöst i någon form av vattendrag i Tun.
Barnet var upptaget ur vattnet och hjärt- och lungräddning hade inletts. Ambulans, ambulanshelikopter och polis
larmades till platsen och så småningom flögs barnet till Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. På lördagen kom
beskedet att hans liv inte gick att rädda. Polisen misstänker inget brott i nuläget.
1/6 Hav, övrigt
Kungshamn, O-län
En kvinnokropp har hittats i vattnet i Kungshamn. I nuläget misstänker polisen inget brott och jobbar med att identifiera
personen och sedan titta om det är några personer som är anmälda försvunna. Sedan ska kroppen undersökas och
se om det finns skador som kan tyda på att något brott.
2/6 Hav, övrigt
Lysekil, O-län
Räddningstjänsten har plockat upp en död kropp ur havet mellan Stångholmen och fastlandet i Lysekil. Enligt
räddningstjänsten var det en privatperson som larmade och den avlidne är nu upptagen ur vattnet och överlämnad
till polisen. Det är oklart hur kroppen hamnat i vattnet och hur länge den legat i vattnet. Polisen uppger att den döde
inte är identifierad. I nuläget finns ingen misstanke om brott men en rättsmedicinskt undersökning kommer göras
på kroppen för att se vad det finns för skador enligt polisen. Det bedöms inte finnas något behov av en teknisk
undersökning.
25/6 Hav, kaj, övrigt
Göteborg, O-län
Den man som under midsommarnatten ramlade i vattnet vid Gullbergskajen i centrala Göteborg har avlidit av sina
skador, uppger Sahlgrenska universitetssjukhusets presstjänst. Strax efter klockan ett på midsommarnatten larmade
vittnen om att en person hamnat i vattnet nära hotellbåten Astoria vid Gullbergskajenkom mitt i centrala Göteborg. –
En man ska ha ramlat i från en båt, men dykarna fick upp honom och han är förd med ambulans till sjukhus. Han låg
under vattnet i ett antal minuter innan de fick upp honom, säger Göran Andreasson, vakthavande befäl på polisen i
region Väst. Ingen misstanke om brott
18/7 Hamn, dykolycka, övrigt
Lysekil, O-län
En 60-årig man omkom i samband med dykolycka. Stor räddningsinsats under tisdagen – Mannen påträffades
flytande med dykarutrustning på sig. Räddningspersonal som var först på plats inledde omedelbart hjärt- och
lungräddning och han fördes till sjukhus. Men hans liv gick inte att rädda.
19/9 Hav, hamn, övrigt
Hunnebostrand, O-län
En man i 65-årsåldern har omkommit efter att ha hittats i vattnet i Hunnebostrand. Kroppen påträffades vid
strandkanten mellan två sjöbodar. Det var på tisdagskvällen vid 18.40 som räddningstjänsten i Sotenäs fick larm om
ett drunkningstillbud i Hunnebostrand. Där hade en man påträffats i vattnet. Ambulansen var först på plats och kunde
påbörja Hjärt- och lungräddning. Mannen fördes med ambulans till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Anhöriga
är underrättade.
11/10 Hav, hamn, övrigt
Öckerö, O-län
Hamnkaptenen på Öckerö larmade under morgonen räddningstjänsten. En man hade hittats död i hamnen –
misstanken är att han ramlade i vattnet när han var på väg hem från krogen. Det var en man i 70-årsåldern som var
död redan när räddningspersonal kom till platsen. Polisen kallades till platsen och underrättade senare på dagen
anhöriga om det som inträffat.

Älvsborg, P-län
16/1, Kornsjön, Dalsland, 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.

11/8 Hamn, övrigt
Bengtsfors, P-län
En man i 60-årsåldern som hittades i en sjö i Bengtsfors har avlidit. Mannen upptäcktes i vattnet vid en småbåtshamn
i fredags och fördes till sjukhus i helikopter. Polisen misstänker inget brott i samband med dödsfallet.
Skaraborg, R-län
30/6 Sjö, fritidsbåt, övrigt
Mariestad, R-län
En man har omkommit i en drunkningsolycka efter att ha fallit från en båt i en hamn i närheten av Mariestad.
Mannen, i 50-årsåldern, hittades under eftermiddagen avliden i vattnet efter ett stort sökpådrag.
– Allt tyder på att han har trillat i och slagit i huvudet, säger polisens presstalesperson i Region Väst. Polisen uppger
att det är en anhörig som larmat om försvinnandet. Mannen, som var i 50-årsåldern, skulle övernatta i båten. Polisen
misstänker i nuläget inte att något brott ligger bakom mannens död. Enligt polisen tyder allt på att mannen har
drunknat. Mannens anhöriga har underrättats.
Värmland, S-län
8/4 Sjö, is
Hagfors, S-län
En man i 81-årsåldern drunknade på lördagsförmiddagen sen han gick genom isen på sjön Knon i Hagfors. Det var
vid klockan 09.22 som larmet kom efter att två personer sett spår på isen ut till en vak, men inga spår ledde tillbaka
och de kunde inte se till någon människa. Mannen plockades upp från botten på ca 4meters djup av ytbärgare från
räddningstjänsten. Kroppen fördes till vårdcentralen. Enligt polisen var mannen avliden.
27/5 Sjö, fritidsbåt, olycka
Hammarö S-län
En kvinna som hittades i vattnet utanför Hammarö i Värmland har avlidit, rapporterar flera medier. Hon hittades under
natten mot lördagen och fördes till sjukhus. Under söndagen meddelade polisen att kvinnans liv inte gick att rädda.
27/5 Sjö, fritidsbåt
Arvika, S-län
Den man i 50-årsåldern som hittades i Glafsfjorden i Arvika kommun under lördagseftermiddagen är nu bekräftad
avliden Räddningstjänsten i Arvika fick rycka ut på ett drunkningsärende i Glafsfjorden vid 15.30-tiden på lördagen.
Det var också ambulanshelikoptern som vid 16.15-tiden kunde lokalisera en man i vattnet i samma område. Man
kunde därefter få in mannen till land och inleda upplivningsförsök. Enligt räddningstjänsten ska mannen ha färdats i en
båt, på platsen fanns även en anhörig. Polisen misstänker inget brott.
Örebro, T-län
12/3, Bäck, övrigt
Hallsberg, Örebro T-län
En 58-årig man hittades i Puttlabäcken i Hallsberg . SOS Alarm larmade räddningstjänsten som också fick dra upp en
person ur ett vattenfyllt dike vid Västra Tvärgatan i Hallsberg. Man ska ha gjort hjärt- och lungräddning men Polisen
bekräftar att mannens liv inte gick att rädda. Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen. Mannen var på
väg hem från bekanta på cykel när han hamnade nere i ån. Cykeln hittades också på platsen. Mannens anhöriga är
underrättade.
22/5 Sjö, Fritidsbåt, Fiske
Örebro, T-län
En man i 60-årsåldern omkom i en drunkningsolycka på sjön Sottern i närheten av Pålsboda. Mannen var ute på en
fisketur när olyckan inträffade. Mannen är från Polen och var på besök i området med vänner. Han gav sig ut på egen
hand i en båt för att fiska. Båten iakttogs senare tom med motorn igång av mannens vän, som ringde SOS Alarm vid
16.17. Räddningstjänsten ryckte ut med två båtar och en svävare och letade efter mannen. Han återfanns efter tre
timmar och dödförklarades senare under kvällen på sjukhus.
21/7 Bad, kalkbrott, övrigt
Örebro, T-län
En man, ålder okänd, omkom i en drunkningsolycka i ett kalkbrott i Garphyttan i Örebro kommun. Larmet om
händelsen kom vid 14.45 på fredagen. Räddningstjänsten fick upp mannen ur vattnet, och konstaterade att mannen
var avliden, säger Stefan Dangardt, presstalesperson vid polisen i region Bergslagen.

Västmanland, U-län
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.
Dalarna, W-län
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.
3/4 Sjö, is, fiske
Falun, Dalarna, W-län
En 73-årig man har hittats död i en sjö utanför Falun efter en stor sökinsats.
Mannen var ute på fisketur, men när han inte kom hem igen slog hans anhöriga larm.
Den äldre mannen hade åkt hemifrån vid lunchtid för att åka och fiska vid Rösjön Vid 19-tiden på kvällen hade han
inte kommit tillbaka och anmäldes som försvunnen av sina anhöriga.
Mannen anträffades död under isen klockan 22.20, med hjälp av polishelikopter.
Isen på sjön uppges bitvis varit tunn, medan på andra ställen ha större bärighet. Vårisars bärighet skiftar snabbt och
kan vara förrädiska. Mannen var från Falun.
4/7 Älv, Övrigt
Malung-Sälens kommun, W-län
En man omkom på tisdagen i en drunkningsolycka i Västerdalälven i Sälen. Vid klockan 20.06 på tisdagskvällen kom
ett larm om en befarad drunkning i Västerdalälven, i höjd med Trimsheden i Sälen, Malung-Sälens kommun. Personen
som larmade SOS uppgav att denne såg en person i vattnet. Strax innan klockan 20.30 var räddningstjänst och
ambulans på plats. Strax innan klockan 21.00 bekräftade polisen, som hade en patrull på väg till platsen, att en man
anträffats avliden i vattnet.
1/10 Älv, övrigt
Mora, W-län
En man i 60-årsåldern påträffades avliden i Österdalälven. Allt pekar på att mannen fallit vid den branta strandkanten.
Mannen anmäldes saknad i Mora. Polispatrull med hund skickades ut för att söka efter mannen. Efter en stunds
sökande påträffades mannens skor vid en strandkant. Räddningstjänsten larmades ut för att söka med båt och dykare
i vattnet. Mannen påträffas avliden i vattnet.
Gävleborg, X-län
18/2 En man i 45-årsåldern, is, fordon
Gävle, Storsjön, X-län
En man har hittats död efter att ha kört genom isen med en fyrhjuling på Storsjön i Forsbacka utanför Gävle. På
lördagskvällen larmades räddningstjänsten om en drunkning i Storsjön vid Forsbacka utanför Gävle. 20 minuter
senare hittades en fyrhjuling på botten av Storsjön. En man i 45-årsåldern saknades, och man letade med både isbåt
och ytbärgare fram till midnatt. Under söndagen sattes dykare in i sökandet. Mannen ska ha hittats kring 14.30 på
söndagen.
5/4 Sjö, övrigt
Sandviken X-län
Larm om drunkning i Sandviken vid Spången i anslutning till Fiskängstjärnen. Larmet inkom klockan 10:21från
förbipasserande som sett något vad som verkar vara en kropp liggandes i vattnet. – En man är påträffad avliden. Det
finns ingen brottsmisstanke, säger polisens presstalesperson.
7/6 Sjö, fritidsbåt
Sandviken, X-län
Den man i 75-års åldern som försvann igår i samband med en båttur på Storsjön i Sandviken har nu hittats död. Det
var polisens helikopter som hittade en livlös kropp vid 12-tiden i vattnet och det visade sig vara den försvunne mannen
som polisen sökt efter. Det var på onsdagseftermiddagen som en båt kantrade på Storsjön i Sandviken i närheten av
Tingsön. Två män i 75- årsåldern befann sig i båten, varav en lyckades ta sig iland till en intilliggande ö och sedan ta

sig hem till sin bostad och larma räddningstjänsten. Den andre mannen var försvunnen fram till lunchtid på torsdagen,
då han hittades död i vattnet med hjälp av en helikopter. Enligt polisen så har anhöriga underrättats.
17/9 Å, övrigt
Söderhamn, X-län
På söndagen hittades en försvunnen man i 50-årsåldern drunknad i ån i centrala Söderhamn. De anhöriga är
underrättade. Det finns inga misstankar om brott i samband med händelsen, enligt polisen.
Västernorrland, Y-län
19/4 Hav, övrigt
Härnösand Y-län
På onsdag förmiddag hittades en kvinna död vid gästhamnsbryggan i centrala Härnösand. Enligt Räddningstjänsten
ska kvinnan ha legat länge i vattnet.
21/6 Sjö, bad
Örnsköldsvik, Y-län
En pojke i tioårsåldern har avlidit efter en drunkningsolycka i Ångermanland, rapporterar lokala medier. Han hittades
livlös i vattnet på en badplats vid en camping i Trehörningsjö, norr om Örnsköldsvik. Räddningstjänsten satte in hjärtoch lungräddning och syrgas, varefter pojken fördes med helikopter till Umeå universitetssjukhus. På eftermiddagen
meddelade sjukhuset att han avlidit. Pojken var hemmahörande i Örnsköldsviks kommun.
1/10 Älv, fordon, övrigt
Sollefteå, Y-län
En fyrhjuling med en båtvagn på släp körde ner och välte i Ångermanälven. En man i 65-årsåldern från Sollefteå
kommun, hamnade i vattnet och avled.
Jämtland, Z-län
Västerbotten, AC-län
2/6 Älv, övrigt
Umeå, AC-län
Vid 18.10-tiden under fredagkväll kom ett drunkningsalarm. En person hade hittats i älven vid Öbacka strand i Umeå.
Nu bekräftas personen död. Polisen uppger att de inte misstänker något brott och att anhöriga är underrättade.
4/8 Fritidsbåt, fiske
Vilhelmina, AC-län
En man i 65-års åldern avled i samband med fiske då båten av okänd anledning kapsejsade. Det var två män som var
ute och fiskade, den ena räddades svårt medtagen medan den andra återfanns senare efter att ambulanshelikopter
påträffade mannen en bit från olycksplatsen.

Norrbotten, BD-län
26/3 å, is, fordon
Boden I19, Brännberg, Alån, Bd län,
Bandvagnsföraren som omkom i en olycka under en anfallsövning utanför Boden på söndagskvällen satt fast och
kunde inte räddas när fordonet gick genom isen. Under dagen blir det en minnesstund för den 23-årige föraren.
Fordonet, en bärgningsbandvagn 90, gick igenom isen i ett grunt område i Alån, som förser Alträsket med vatten.
Olyckan inträffade vid 22.30-tiden på söndagskvällen när militärfordonet som var ute på en övning. Till en början
uppgavs att bandvagnen navigerat fel. Vid 23.30-tiden hade räddningstjänst, ytbärgare och polis nått fram till
olycksplatsen. En en av dem som befann sig i bandvagnen hade själv kunnat ta sig upp och fördes då från platsen av
militär personal i bandvagnar. Även tre personer som gjorde ett räddningsförsök blev kraftigt nedkylda, skriver polisen
på sin hemsida. Vid olyckstillfället var det två personer i bandvagnen, som deltog i en anfallsövning, bandvagnschefen
och föraren. Vagnchefen lyckades ta sig ur fordonet när det gick igenom isen. Flera personer gjorde räddningsinsatser
och blev själva kraftigt nedkylda efter heroiska försök att rädda föraren.

24/5 Hav, fritidsbåt, fiske
Luleå, BD-län
Platsen för sökandet var Högsöfjärden, söder om Vitå. Enligt uppgift från polisen regionledningscentral hittades
mannens båt drivande på fjärden. Mannens båt hittades relativt snabbt på Töressidan av fjärden. I båten fanns bland
annat nyfångad fisk. 17.30 hittades mannen i 70-årsåldern avliden, cirka 500 meter från den plats där man hittade
båten. Den avlidne mannen kommer från Råneå. Mannens anhöriga är underrättade.
10/6 Älv, övrigt
Pajala, BD-län
SOS Alarm fick samtal om den befarade drunkningen vid 14.40-tiden på lördagen. – Det är tre yngre killar mellan
12 och 15 år som har varit ute och fiskat och upptäckt vad de tror är en manskropp som flöt förbi i älven, säger
räddningschef i Pajala. En räddningsinsats med en polishelikopter och en styrka från räddningstjänsten inleddes.
Strax efter 01 meddelade polisen i Norrbotten att en avliden person, som ska ha varit en äldre man, hade påträffats
elva mil från där en kropp hade synts i Pajala. Anhöriga till personen har även underrättats av polisen.
27/6 Älv, fiske
Haparanda, BD-län
Larmet kom in till SOS Alarm vid 01.50 natten till tisdag. En fiskare uppges ha ramlat ner i Torneälven. - Det är
personens vänner som har larmat och vi bedömer det som hundra procent troligt att uppgifterna är riktiga, säger befäl
vid polisens regionledningscentral. En stor räddningsinsats pågår med både svenska och finska styrkor. Enligt RLC är
personen som saknas en manlig finsk medborgare. De ger ännu inga uppgifter på hur gammal mannen är.
7/7 Älv, Fiske
Gällivare, BD-län
En man hittades avliden i Kaitumälven efter att personer hade larmat om en tom båt på älven. Fjällräddare och
helikopter fann senare en mannen avliden i älven.
21/7 Hamn, hav, övrigt
Luleå, BD-län
En 70-årig kvinna hittades i vattnet i Södra hamn i Luleå. Larmet om en misstänkt drunkning kom till SOS alarm strax
efter 15:00 i dag. Det är oklart hur kvinnan hamnat i vattnet. Räddningstjänsten bekräftade att personen var avliden.
1/8 Älv, Fritidsbåt, fiske
Kuivakangas, BD-län
Den man i 60-årsåldern från Övertorneå som rapporterades försvunnen i samband med en fisketur vid byn
Kuivakangas i Torneälven den första augusti har påträffats död i vattnet vid Hedenäset, nära tre mil från den plats
han försvann. Anhöriga har underrättas. En rättsmedicinsk undersökning av kroppen ska genomföras men polisen
misstänker i nuläget inget brott.
2/10 Sjö, fritidsbåt
Kiruna, BD-län
En man i 30-årsåldern är avliden efter en drunkningsolycka i Sávddosjávre i Kiruna kommun.
En annan man som är under 20 år gammal var med i samma båt som den avlidne, men han lyckades simma till land.
Det var pappan till en av de utländska turisterna som saknade de två männen som gett sig ut på en fisketur och inte
kommit tillbaka. Enligt uppgift från polisen tog båten in vatten innan den kantrade. Båda männen är hemmahörande i
Tyskland. Den omkomna turistens anhöriga är nu underrätade. En stor insats drogs igång, räddningstjänsten sjösatte
båtar från två olika håll i sjön och en polishelikopter anslöt till platsen. Det var även denna helikopter som först
upptäckte båten och kunde styra räddningstjänstens båtar rätt. – Båten var upp- och nedvänd och låg mellan 500
meter och en kilometer från land. Vi hittade också en ryggsäck och sedan en person i vattnet som vi förde till land,
enligt räddningstjänsten. Polishelikoptern rapporterade därefter att den siktat en person som stod vid stranden och
vinkade. – Vad jag förstår hade mannen tagit sig till land och in i en stuga och lyckats hålla sig varm. Vi förde han till
ambulansen för vård.
9/10 Hav, hamn, övrigt
Luleå, BD-län
En man har drunknat efter att ha ramlat i det iskalla vattnet från en kaj i centrala Luleå. Två personer ska förgäves
ha försökt rädda honom. Det var en 26-årig man från Luleå som drunknade i Norra hamn på måndagskvällen. Båtar,
dykare och helikopter sattes in i sökandet i Luleås Norra hamn. Räddningstjänsten, ambulanser och försvarets
räddningshelikopter ryckte ut och ett intensivt sökande inleddes, efter att vittnen hade ringt och larmat från kajen.

20/10 Sjö, fritidsbåt
Arvidsjaur, BD-län
Det var strax efter 22.00 som larmet kom om att två personer hade kantrat med sin båt i sjön Lobblet vid
Lindås. Den som ringde in larmet hade klängt sig fast vid den kantrade båten. Den personen kunde undsättas
av räddningstjänsten. Den andre, en man i 50-årsåldern, fördes medvetslös till land och fick vård på plats av
ambulanspersonal innan han fördes till sjukhus. På lördagsmorgonen meddelade Norrbottenspolisen att mannen har
avlidit. Anhöriga har underrättats. Mindre än ett dygn senare kom ytterligare ett larm om en drunkning i Arvidsjaurs
kommun. En man hade hamnat i vattnet vid sin båt i Sörsjön. Räddningstjänsten var snabbt framme och kunde få upp
honom på land.
Internationellt
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.
13/4 kanal, övrigt
Köpenhamn, Danmark
Man 47 år. Polisen i Köpenhamn fann på torsdagen en död man i kanalen vid ett koloniområde i närheten av
Christiania. Mannen, som är svensk medborgare, har blivit utsatt för grovt våld. Dödsorsaken är drunkning men
mannen, som är 47 år, har blivit utsatt för slag och sparkar, enligt Köpenhamnspolisen.
26/6 Älv, fiske
Norge
En svensk man befaras ha omkommit i en drunkningsolycka i Norge.
Mannen ska ha trillat ner i älven Orkla i Sør-Trøndelag under en fisketur.
– Vi söker honom fortfarande men vi befarar att han omkommit, meddelar operationsledare vid Trondheimspolisen.
Polisen i Trondheim larmades om händelsen på söndagseftermiddagen. En svensk man i 40-årsåldern hade trillat i
det strömma vattnet under en fisketur i älven Orkla.
Mannens anhöriga har underrättats.
20/6 Övrigt
Internationellt
I helgen dog en svensk kvinna i misstänkt drunkningsolycka under sin semester på Seychellerna.
Enligt Seychelles News Agency ska kvinnan, som uppges vara 62, ha drunknat i söndags på ön Praslin, den näst
mest befolkade ön. Utrikesdepartementet säger att kvinnans anhöriga är underrättade.
17/12 Bassäng, övrigt
Kanarieöarna, Spanien
Kvinnan i 50-årsåldern, som hittades död på söndagsmorgonen vid poolen i ett fritidshus i Tauro, Gran Canaria, dog
av drunkning, enligt nya uppgifter från en rättsmedicinsk undersökning.

Ytterligare information
Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet Svenska Livräddningssällskapet
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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.

