Preliminär årsrapport för omkomna
vid drunkningsolyckor 2018
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Preliminär årsrapport av omkomna genom drunkning 2018
Enligt Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport omkom 135 personer i drunkningsolyckor
2018. Det är det tredje högsta antalet omkomna under 2000-talet. Knappt en tredjedel av dessa, 49 personer,
härrör till badolyckor. 63 av dödsolyckorna inträffar i sjöar, 110 personer är av manligt kön och 35 personer är
över 70 år. 13 personer är under 19 år vilket är det högsta antalet barn och ungdomar som förolyckats sedan
2015. Dödsolyckorna på is summerar till 15 personer. En av få positiva utvecklingar är den som pekar på det
kraftigt minskade antalet dödsolyckor i samband med aktiviteter med fritidsbåtar, 12 personer omkommer
vilket är det lägsta registrerade antalet genom tiderna.
Antalet omkomna vid drunkningsolyckor är på en
nivå som måste betraktas som helt oacceptabel
för ett land som Sverige. Året inleddes med många
omkomna i isolyckor (nio personer i januari) då
höga flöden i vattendrag i kombination med stora
temperaturvariationer gjorde isarna svårbedömda
i mellan och södra Sverige. En relativt lugn vår
ersattes snabbt av härliga lufttemperaturer i maj vilket
resulterade i att så många som 21 personer omkom
i drunkningsolyckor varav 10 i badolyckor. Tyvärr
fortsatte sommarens utveckling i samma anda. Totalt
skördade den extrema sommaren 92 människoliv
under perioden första maj till och med sista augusti.
Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där
ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett
delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska
halveras innan 2030! För att det ska kunna ske ser
Svenska Livräddningssällskapet som högsta prioritet
att följande strategsiska åtgärder och insatser behöver
komma på plats.
Ökad kunskap om bakomliggande faktorer och
orsakssamband behöver kartläggas bättre. Vi vet
idag relativt lite om orsaker till drunkning och optimala
preventiva åtgärder i en Svensk kontext. Att över tid

systematiskt inhämta, sammanställa och analysera
relevant statistik från alla inblandade myndigheter är
helt avgörande för att kunna förstå orsakssamband
och fatta väl underbyggda beslut.
Bättre samverkan för att lära av varandras
erfarenheter är ofta ett vinnande koncept. I kampen
för att rädda liv är många aktörer inblandade, allt
ifrån enskilda personer som upptäcker och larmar om
händelsen till statliga och kommunala myndigheter
såväl som försäkringsbolag och näringsliv. Hela
kedjan behöver identifieras och koordineras för att
optimera insatserna. Multilaterala samarbeten är helt
nödvändigt för att optimera prevention och framtida
räddningsinsatser.
Riktade budskap, till specifika målgrupper som
evidensbaserat och informativt beskriver hur man kan
undvika faror kan öka medvetenheten och minska
dödsfallen. Ökad simkunnighet, användandet av
flytväst och undvikande av alkohol är självklarheter
liksom uppdaterade kunskaper om hjärt-lungräddning
(HLR) om olyckan är framme. Alla vi som verkar för
att människor ska få en tryggare vistelse i, på och vid
vatten vet att de flesta drunkningsolyckor är möjliga att
förhindra och att tidiga insatser redan på olycksplatsen
räddar liv, kunskapen behöver komma fler till del.

Riktade medel för drunkningspreventivt arbete
behöver allokeras. Arbetet med att kartlägga,
sammanställa, analysera och nå ut till allmänheten
är viktigt och kan inte längre nedprioriteras. I ett land
som Sverige är det hög tid att avsätta riktade medel
för drunkningsprevention. Ett liv värderas utifrån
samhällsekonomiska aspekter till ungefär 22 miljoner
kronor. 2018 kostade drunkningsdöden samhället 2,9
miljarder. Detta är för mycket, för många dödsfall och
ett allt för stort lidande.
En Nationell Strategi för Drunkningsprevention i
nära samverkan mellan berörda vattensäkerhetsorganisationer och myndigheter är nödvändig för att
öka kunskapen och minska antalet döda och skadade
vid drunkning. Vikten av att högsta beslutande nivå

i samhället tar sig an arbetet genom att tydliggöra
syfte och mål i övergripande styrdokument är av
största vikt för att på allvar förbättra situationen nu.
Drunkningsolyckor skördar offer i samtliga åldrar och
samhällsskikt, många blir hjärnskadade för livet och
familjer och närstående drabbas hårt.
Bär i minnet att bakom varje siffra i detta dokument
vilar ett öde som är svårt att överskåda. Inget kan
kompensera för den förlust och det lidande som
anhöriga i offrens omgivning får utstå. Men med lärdom
och ödmjukhet kan vi lära av det som inträffat, och
därigenom minns vi alla de som förolyckats.
Det är hög tid att visa beslutsamhet från högsta nivå för
ett Sverige fritt från drunkning!

Historisk utveckling

Fem årsperioden, 2012-2016, har oroat samtliga
som arbetat aktivt för att förbygga och rädda liv vid
drunkningstillbud. Med ett snittvärde på 120 omkomna
per år över perioden såg tendensen oroande ut.
2018 års historiskt höga antal med 135 personer som
omkommer kan vara början på en oroande utveckling
där kurvan är på väg åt fel håll utifrån ett samhälls- och
folkhälsoperspektiv.

Kring slutet av 1800-talet, när Svenska
Livräddningssällskapet bildades, omkom i Sverige
drygt 1000 personer (21,3 per 100.000 invånare) i
drunkningsolyckor varje år. Under 1940-talet sjönk
antalet omkomna till cirka 500 per år (7,9 per 100.000
invånare). 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 personer per år (1,3 per
100.000 invånare). Under åren 2012 till 2017 är snittet
120 personer per år (1,1 per 100.000 invånare). 2018
redovisar en höjning till 1,4 per 100.000 invånare.

Olyckstyper
I tabellen till vänster redovisas olyckstyper i samband
med drunkning under 2018. Fritidsbåtar omfattar alla
flytetyg som transporterar personer i privatbruk, i
stapeln för bad förekommer en dykolycka, i stapeln för
is förekommer fem händelser i samband med is-fiske
och tre i samband med skridskoåkning. I stapeln för
övrigt redovisas förolyckade som i nuläget inte går
att härleda till någon specifik orsak, man har påträffat
en kropp i vattnet och preliminärt fastställt dödsorsak
drunkning vid olycka. Detta gäller samtliga förutom i ett
fall som går att härröra till en fartygsolycka.

2018 miste 12 personer livet tillföljd av drunkning i
samband med fritidsbåtsolyckor. Det är nio färre än
2017 (21). Det är det lägsta antalet någonsin och får
därmed betraktas som en historisk låg notering.
Åtta av incidenterna inträffar i hav, fyra i sjö och
en dödsolycka inträffar i älv. Samtliga omkomna är
av manligt kön och åldersspannet fördelar sig som
följande; fyra personer mellan 60-69 år och 70-79
år, en person för vardera 19-29 år, 30-39 år, 50-59
år och vid en händelse saknas uppgift på ålder. Vid
sex av händelserna är personen ensam och i fem
av händelseran är personen i sällskap, vid ett tillfälle
saknas uppgift på sällskap. Händelserna inträffar spritt
över landet med två vardera i följande län; Skåne,
Halland, Stockholm och Norrbotten. En händelse
vardera i Västerbotten, Västmanland, Värmland,
Kalmar och Västra Götalands län.

2018 miste tre personer livet genom drunkning i
samband med fiskeolyckor. Det är tio färre än 2017
då 13 personer omkom och det lägsta antalet för
hela 2000-talet. Det är också nio färre än snittet för
perioden 2009-2018.

2018 miste 15 personer livet i samband med
isrelaterade olyckor. Det är fyra fler än 2017 och fyra
fler än snittet för perioden 2009-2018.

2018 miste 49 personer livet tillföljd av drunkning
i samband med badolyckor. Det är lika högt antal
som 2014 och det näst högsta antalet under hela
2000- talet. Det är också 20 personer fler än snittet
för perioden 2009-2018. Vid 19 av händelserna har
dödsolyckan inträffat på en obevakad badstrand.
27 av händelserna inträffar i sjöar, 11 i havet, tre i
åar och två i älvar. Anmärkningsvärt är att fyra av
dödsolyckorna inträffar i bassänger där tre av dessa
händelser äger rum i privata pooler. Två av dessa
är små barn inblandade och vid det tredje fallet en
äldre kvinna. 35 av personerna är av manligt kön och
åldersfördelningen ser ut som följer; 11 personer 70 år
eller äldre, 10 personer mellan 19-29 år, 11 personer
under 18 år där fem är mellan 15-18 år och två
personer vardera mellan 0-4 år, 5-9 år och 10-14 år.
Vid 19 av händelserna är den förolyckade tillsammans
med ett sällskap då olyckan inträffar. Dödsolyckorna
inträffar i hela landet men följande län avviker
beträffande antal; Västra Götaland och Dalarna med
sju dödsolyckor vardera, fem dödsolyckor i Skåne,
fyra dödsolyckor i Västernorrland och tre dödsolyckor
inträffar utomlands.

13 av dessa händelser inträffar på sjöar och en
händelse vardera i hav och älv. Noterbart att nio av
dödsolyckorna inträffar under årets första månad.
Samtliga som omkommit är män i åldersspannet
som följer; fem vardera mellan 60-69 och över 70 år,
tre personer mellan 40-49, en person mellan 50-59
år. Vid två tillfällen omkom två personer vid samma
aktivitet. Aktiviteterna var skridsko respektive is-fiske.
Dödsolyckorna inträffar i följande län; Tre personer i
Norrbotten, två personer i Stockholm och Östergötland
samt en vardera i Västernorrland, Jämtland, Dalarna,
Västmanland, Örebro, Kronoberg, Kalmar och Västra
Götaland.

Under rubriken övrigt återfinns 56 omkomna personer.
Dessa fall går inte med tillförlitlighet att koppla ihop
med en specifik aktivitet. Ofta har en kropp påträffats
flytande i vattnet eller liggandes i vattenbrynet. Många
av dödsfallen kan ha föregåtts av ett fall eller ett
sjukdomsfall.

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

Män över 70
2018 miste 35 personer över 70 år livet till flöjd av
drunkning. Det är 18 fler än 2017 (17) och sju personer
över snittet för referensperioden (2000-2018, 28
personer).
Av personer över 70 som omkommer inträffar
majoriteten av dödsolyckorna i sjöar (18), nio
dödsolyckor inträffar i hav, tre i åar, två i älvar samt
en vardera i damm, privat pool och vattenkärl (övrigt).
Endast fem av personerna i åldersspannet är av
kvinnligt kön. Flest personer omkommer i Skåne län
med fem personer, fyra omkom i Västmanland, tre i
Stockholms län.

När inträffar olyckorna

Barn under 19
2018 miste 13 personer under 19 år livet vid
drunkningsolyckor. Det är åtta fler än 2017 (5).
Genomsnittet för antal omkomna under 19 år för
perioden 2009-2018 är 10 personer. Antalet omkomna
barn/ungdomar är det näst högsta under 2000-talet.
2013 omkom 15 personer under 18 år. Samtliga är
pojkar utom vid två fall, där en är flicka och en saknas
det uppgift om kön.
Barn, särskilt under 12 år och ej simkunniga, betraktas
i det förebyggande drunkningsarbetet som sårbara
individer. Riktade insatser till denna målgrupp är
ytterst viktiga. Det handlar om allt från ökat stöd till
kommunerna för att bedriva simskola till förstärkt
information till vuxna och vårdnadshavare att hålla
uppsikt över barnen i samband med bad samt att ej
simkunniga barn aldrig ska lämnas längre bort än
armlängdsavstånd.

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
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.
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.
1/6 Sjö, bad, pojke, ca 17 år
Gömmaren, Huddinge, AB-län
En 17-årig pojke drunknade i sjön Gömmaren i Huddinge vid 19-tiden på fredagskvällen. Enligt polisen ska pojken
ha drunknat vid ett klippbad och sedan inte kommit upp. – En person låg en bit ut i vattnet. Hjärt- och lungräddning
gjordes och han fördes i helikopter till Solna men hans liv gick inte att rädda. Det var en olycka, uppger polisen.
Pojkens anhöriga är kontaktade.
15/6 Hav, övrigt, man
Stämmarsund, Blidö, Norrtälje kommun, AB-län
Räddningstjänsten larmades på fredagen till vattnet utanför Stämmarsund söder om Norrtälje. Det visade sig att det
rörde sig om en äldre mansperson. Enligt polisen är mannen avliden.
17/6 Hav, fiske, man
Ljusterö, Norrtälje, AB-län
Larmet kom in till polisen och räddningstjänsten vid 20-tiden på söndagen. Då hade mannen redan varit försvunnen
i flera timmar. Enligt polisen försvann mannen vid 14-tiden på söndagen, efter att mannen meddelat att han skulle gå
och fiska från land. En stor sökinsats sattes i gång i skärgården. Polispatruller sökte efter mannen på ön – Ljusterö –
samtidigt som räddningstjänst sökte i vattnet. Man uteslöt inte att mannen kunde ha drunknat. Man letade med hundar
på land och båtar från utsidan av ön. Vid midnatt hittades och bärgades en kropp på havets botten. Det finns inga
misstankar om brott, man tror att det är en olyckshändelse. Enligt polisen är mannen hemmahörande utomlands.
16/7 Hav, Övrigt, man okänd ålder
Resarö, Vaxholm, AB-län
En man upptäcks i vattnet av förbipasserande. De får upp kroppen ur vattnet men när räddningstjänst och ambulans
kommer på plats konstateras att personen är avliden.
21/7 Sjö, Bad, pojke, 17 år
Blå lagunen, Ekerö, AB-län
En 17 åring drunknade vid badsjön Blå lagunen på Munsö. Dykare hittade pojken efter en halvtimme men hans liv
gick inte att rädda.
24/7 Hav, Övrigt, man, okänd ålder
Gårdsnäs, Bergshamra, Norrtälje, AB-län
En äldre man påträffades av räddningstjänst som larmats till platsen. Mannen konstaderas avliden.
31/7 Sjö, övrigt, man
Gässvikssjön, Norrtälje, AB-län
Vid 17.55 på tisdagen larmades SOS om en drunkningsolycka vid Gässvikssjön i Norrtälje kommun.
Räddningstjänsten uppgav i ett inledande skede att en man hittats i vattnet vid Gässvikssjön som sedan förts till
sjukhus. Polisen kunde strax efter klockan 19 på tisdagskvällen bekräfta att mannen avlidit. Den avlidne mannen är
ännu inte identifierad.
22/8 Sjö, övrigt, man, 55-årsåldern
Grindsjön, Sorunda, Nynäshamn, AB-län
Larmet kom in vid 19.30-tiden efter att en närboende i Sorunda sett en hund bete sig underligt och fattat misstankar
om att en person försvunnit ut i vattnet. Polisen kunde vid 22.30-tiden bekräfta att en man i 55-årsåldern hittats
drunknad. Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen. Anhöriga är underrättade.

9/9 Hav, övrigt, man, 75-årsåldern
Gålö, Nynäshamn, AB-län
Vid 20.30-tiden larmades ambulansen till ett drunkningstillbud vid en privat tillställning på Gålö. En man i 75-årsåldern
hade fallit i vattnet. Mannen hade ramlat i vattnet via en brygga och slagit i huvudet. Folk på plats försökte få upp
honom och lyckades med det efter cirka fem minuter. Hjärt och lungräddning pågick fram till att ambulanshelikoptern
kom och tog över. Mannen fördes till Karolinska sjukhuset i Solna, där han senare avled. Polisen misstänker inget brott
i samband med händelsen utan ser det som en tragisk olycka. Mannen var hemmahörande på en ort i Södermanland
och hans anhöriga är underrättade, uppger polisen.
17/9 Hav, fritidsbåt, man
Roxen, Nynäshamn, AB-län
Mannen hamnade i vattnet efter en grundstötning och försvann under ytan innan han återfanns av dykare nästan tre
timmar efter olyckan. Olyckan skedde på måndagskvällen vid skären Roxen, 19 kilometer söder om Nynäshamn under
måndagskvällen. Larmet inkom till SOS alarm vid 22.14 om att två personer befann sig ombord på en motorbåt som
grundstött och tog in vatten. När räddningspersonal kom till platsen vid 22.51 var den 7-8 meter långa fritidsbåten
vattenfylld och på väg att sjunka. En person påträffades omgående i vattnet och lotsbåten förde den personen i land till
en väntande ambulans. Den andra mannen var försvunnen och en massiv sökinsats drogs igång men försvårades av
att det blåste sju sekundmeter och att det inte fanns något månljus vilket innebar att det var väldigt mörkt på platsen.
Totalt letade Sjöfartsverket och Försvarsmakten med sju fartyg på ytan och en räddningshelikopter efter den saknade
personen som återfanns vid 01-tiden natten till
tisdagen under vattnet i anslutning till båten.
17/9 Sjö, övrigt
Drevviken, Tyresö, AB-län
En person har hittats död i sjön Drevviken, söder om Stockholm. Polis, ambulans och
räddningstjänst larmades till sjön Drevviken i södra Stockholm efter att en kanotist sett en kropp i vattnet på måndag
eftermiddag.
12/12 Sjö, övrigt, man 70-80-årsåldern
Edssjön, Upplands Väsby, AB-län
Räddningstjänst och polis har larmats till Edssjön i Upplands Väsby, efter ett drunkningstillbud. Polis och
räddningstjänst larmades till platsen vid 20.30-tiden på onsdagskvällen. En död man påträffades i vattnet. Enligt
polisen finns det ingen misstanke om brott utan det bedöms som en olyckshändelse.
Uppsala, C-län
6/6 Sjö, övrigt, man, ca 57 år
Valloxen, Knivsta, C-län
En man 57-år har hittats död i en sjö i Knivsta, Uppsala län, i sjön Valloxen. Larmet kom in till räddningstjänsten vid
16-tiden på onsdageftermiddagen, efter att en privat person funnit kläder och tillhörigheter på strandkanten. Polisen
misstänker inget brott och mannens anhöriga är underrättade.
8/7 Sjö, Bad, Pojke 12 år
Bålsta, C-län
En tolvårig pojke hittades livlös på åtta meter djup i vattnet vid en badplats i Bålsta. Han fördes till sjukhus och trots
upplivningsförsök i ambulansen gick hans liv inte att räddas.
8/7 Privat-pool, kvinna ca 80 år
Enköping, C-län
Kvinnans man upptäckte att kvinnan låg och flöt i poolen efter att mannen hade varit borta en stund. HLR påbörjades
med kvinnans liv gick inte att rädda.
21/7 Å, Övrigt, Man, okänd ålder
Fyrisån, Uppsala, C-län
En man ska ha suttit i sin permobil och hamnat under vattenytan. Många människor som fanns på platsen försökte
rädda mannen ur vattnet och han fördes till sjukhus. Hans liv gick inte att rädda.
Södermanland, D-län
11/5 Kanal, övrigt
Ragnhildsborg, Södertälje, D-län
Vid 13.02 kom larmet om en drunkning i Södertälje kanal, vid Ragnhildsborg. Räddningstjänsten och polisen har

bekräftat att en person har avlidit. Polis, ambulans och räddningstjänsten beordrades till platsen. Vid 13.25 kunde
polisen berätta att en kropp hittats i kanalen. En kvinna född 1937 bekräftas senare avliden, och ska sedan tidigare
vara anmäld försvunnen.
27/6 Sjö, bad, kvinna
Sundbyholm, Eskilstuna, D-län
Ambulans och räddningstjänst kallades till en badplats i Eskilstuna efter ett drunkningstillbud. Privatpersoner på plats
påbörjade hjärt- och lungräddning på personen. Larmet kom på onsdagseftermiddagen och det är oklart vad som har
föranlett drunkningstillbudet.
25/7 Sjö, Bad, Kvinna, 90 års-åldern
Sjön Båven, Sparreholm, D-län
Kvinnan var ute och simmade och upptäcktes av anhöriga när hon inte kom tillbaka. HLR gjordes på plats men hennes
liv gick inte att rädda.
3/8 Hav, Bad, Man 20-25-årsåldern
Femöre, Oxelösund, D-län
Mannen var ute och simmade när han plötsligt försvann, enligt ett vittne. Mannen fick hjälp upp ur vattnet av sina
kamrater som också befann sig vid Femöre. Olyckan skedde vid Gubbhålshällen i närheten av Femöre huvud. En
kvinna som befann sig i området agerade snabbt och inledde hjärtlungräddning innan räddningstjänst, ambulans
och sjöräddning tog över räddningsinsatsen. Mannen fördes med ambulans till Nyköpings lasarett där han senare
under kvällen avled. Landstinget meddelar i en presskommuniké att mannens tillstånd var kritiskt när han ankom
till akutmottagningen och att han avled efter några timmars vård på lasarettet. Mannen var i 25-årsåldern och
hemmahörande i Oxelösund. Anhöriga är underrättade.
Östergötland, E-län
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.
15/7 Sjö, Övrigt, man ålder okänd
Kårberg, Askersund, E-län
En man hittades i vattnet vid Kårberg. Mannen fördes till sjukhus med ambulans men hans liv gick inte att rädda.
2/8 Hav, kaj, övrigt, man 75år
Bråviken, Norrköping, E-län
Privatpersoner hade hittat en äldre livlös man i vattnet vid norra kajen som Skenäsfärjan trafikerar, vid Kvarsebo,
Bråviken. Räddningstjänsten var framme inom 20 minuter och utförde hjärt- och lungräddning.Även polis kom till
platsen. Mannen fördes till sjukhus med ambulans där livräddande insatser fortsatte. Mannens liv gick dock inte att
rädda. Han var i 75-årsåldern. Mannens anhöriga har underrättats om dödsfallet.
12/8 Sjö, övrigt, kön okänt, 75-årsåldern
Tisnaren, Finspång, E-län
Tidigt under söndagen hittades en livlös person i sjön Tisnaren i Finspångs kommun. Larmet kom till polisen strax efter
klockan 06 på söndagsmorgonen. En privatperson larmade om sannolik drunkning. Det finns inte någon misstanke om
brott. Ärendet kommer hanteras som en olycka.
21/8 Sjö, övrigt, man, 55-årsåldern
Vättern, Motala, E-län
Klockan 17.37 kom larm om att en person låg i vattnet vid Vätterpromenaden i Motala. Polis,
ambulans och räddningstjänst åkte till platsen. Ambulanspersonal arbetade med hjärt- lungräddning personen som
tagits upp ur vattnet. Personen fördes sedan till sjukhus med ambulans. Skadeläget bedömdes då som mycket
allvarligt. Det var en man i 55-årsåldern som anträffades i vattnet. På sjukhuset, dit han fördes med ambulans,
konstaterade läkare att mannen var avliden. Polisen har underrättat anhöriga om dödsfallet och det finns ingen
misstanke om brott.
4/12 Å, övrigt, man 30 år
Stångån, Linköping, E-län
En man i 30-årsåldern avled efter en drunkningsolycka i Stångån i Linköping. Polisen fick larm om att en person

låg i vattnet vid Johannelundsbadet strax efter klockan tio. Enligt polisen var det en förbipasserande som larmade.
Räddningstjänst, polis och ambulans skickades till platsen och lyckades få upp mannen. Han fördes till sjukhus men
hans liv gick inte att rädda. Det verkar röra sig om ett tragiskt olycksfall. Anhöriga har underrättats.
Jönköping, F-län
8/6 Sjö, bad, man, ca 70 år
Eksjö, F-län
Enligt polisen i Jönköping kom det vid 23.30-tiden på fredagskvällen in larm en livlös person i en sjö väster om Eksjö.
Mannen, som var i 70-årsålder, sågs av en anhörig gå ut på bryggan. En stund senare återfanns han livlös i vattnet
och räddningspersonal larmades. Man startade hjärt- och lungräddning men mannens liv gick inte att rädda. Det
kommer göras en obduktion för att fastställa dödsorsaken.
1/7 Sjö, övrigt, man ca 25 år
Bolmsö, Husaby, F-län
Förbipasserande fann en man död vid strandkanten och polis larmades till platsen. Personen har troligen legat i
vattnet en längre tid. Inget tyder på att något brott har begåtts enligt polisen.
5/7 Sjö, Bad, man ca 85 år
Sjön Rusken, Värnamo, F-län
Mannen ska ha gått till vattnet för att bada och när han inte kom tillbaka blev anhöriga oroliga och gick för att titta efter
honom. De hittade honom livlös 15 meter ut i vattnet. Hans liv gick inte att rädda.
28/7 Sjö, Övrigt, man, okänd ålder
Munksjön, Jönköping, F-län
En privatperson hittad persontillhörigheter intill Munksjön i centrala Jönköping och larmade då räddningstjänsten. En
medvetslös man hittades i vattnet och han fördes med ambulans till sjukhus. Mannens liv gick inte att rädda.
4/8 Å, fiske, man 20-årsåldern, ej simkunnig,
Nissan, Gislaved, F-län
En man i 20-årsåldern hittades på söndagen drunknad i ån Nissan centralt i Gislaved. Mannen skulle fiska i ån
men anmäldes försvunnen vid 23-tiden på lördagen då en person som skulle hämta honom bara fann fiskarens
tillhörigheter och fiskeutrustning vid stranden. Polis och räddningstjänst sökte efter mannen under flera timmar under
natten men avbröt sökandet på grund av mörkret. En sökhund fann på söndagsförmiddagen ett fiskespö som låg mitt
ute i Nissan och dykare fann sedan kroppen. Den omkomne har sökt asyl i Sverige och flyttade nyligen till en familj i
Gislaved. Mannens vänner i Sverige har kontaktat hans anhöriga, som bor som flyktingar i Iran. Polisen misstänker
inte något brott. Den omkomne mannen var inte simkunnig.
Kronoberg G-län
29/6 Sjö, bad, pojke, 6år
Åbodasjön, Alvesta kommun, G-län
En sexårig pojke har omkommit i en drunkningsolycka vid en sjö i Alvesta. Efter ett stort räddningspådrag fördes
pojken till Centrallasarettet i Växjö med livshotande skador. Han avled senare. Larmet om att en person hamnat
i vattnet kom till räddningstjänsten vid 18.30. Omständigheterna kring olyckan är i övrigt oklara. Alla anhöriga är
underrättade. Det finns ingen misstanke om brott.
Kalmar H-län
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.
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.

16/5 Sjö, bad
Kleven, Aboda, Högsby, H-län
Den person som påträffades livlös i sjön Kleven nära Aboda Klint på tisdagskvällen är avliden. Det uppger polisen.
Den avlidne är en man i 35-årsåldern. Hans kropp drogs upp ur vattnet av räddningstjänsten efter att en privatperson
larmat om att det fanns en bil och en hög kläder vid badplatsen. En man hittades i vattnet av räddningstjänsten
och han fördes med ambulans till sjukhus. Anhöriga är underrättade. Det finns ingen misstanke om brott bakom
händelsen.
25/5 Damm, övrigt
Påskallavik, Oskarshamn, H-län
En 2-årig pojke har avlidit genom en drunkningsolycka i en fiskdamm belägen på en tomt. Pojken vårdades för
livshotande skador under natten till lördagen men hans liv gick inte att rädda. När pojken fördes till sjukhus under
eftermiddagen på fredagen var han ännu vid liv. Polisens kriminaltekniker har arbetat på platsen där olyckan inträffade
och den tekniska undersökningen där är klar. Pojkens anhöriga är underrättade.
25/7 Hav, Fritidsbåt, Man, 70-årsåldern
Mannegrund, Mönsterås, H-län
Enligt uppgifter från sjöräddningen ska mannen ha försökt simma efter en båt som drivit iväg utanför ön Mannergrund.
Mannen togs upp ur vattnet och fördes till sjukhus. Mannen avled senare.
30/7 Hav, Bad
Figeholm, Oskarshamn, H-län
En man i 65-årsåldern omkom under måndagen i en drunkningsolycka vid Figeholm norr om
Oskarshamn. Det var vid 16:30 som räddningstjänsten larmades om ett drunkningstillbud i närheten av ön
Seglarholmen. Räddningsdykare och sjöräddningens helikopter sökte efter mannen som strax innan klockan 18
hittades på botten, enligt räddningstjänsten. Mannen fördes till Oskarshamns sjukhus men hans liv gick inte att rädda.
Anhöriga har underrättats.
Gotland, I-län
2/5 Hav, bad, dyk
Slite, Gotland, I-län
Ett dyksällskap om sex personer hade åkt ut i fartyg för att dyka på ett vrak. Sällskapet var fritidsdykare
med avancerad utrustning och genomförde dyket på ett djup av 60m. Larmet om olyckan nådde Sjö- och
flygräddningscentralen vid halv tolv på söndagskvällen. Olyckan inträffade på svenskt vatten, 20 distansminuter öster
om Östergarn, vilket är cirka fyra landmil. Den omkomne mannen var i 60-årsåldern. Han var inte hemmahörande på
Gotland. Anhöriga har underrättats.
Blekinge, K-län
15/5 Damm, övrigt
Gullspång, K-län
Den man som befarats ha drunknat i kraftverksdammen i Gullspång, upptäcktes på 2,5 meters djup avliden i vattnet,
torsdag den 16 maj. Under natten sökte räddningstjänst och polis i och runt dammen med helikopter, båt och hund
utan resultat. Under torsdagen beslutade polisen att låta dykare genomsöka botten vid intaget. Mannens anhöriga är
underrättade. Ärendet hanteras som en arbetsplatsolycka med dödlig utgång.
26/7 Sjö, Övrigt, Man, 75-årsåldern
Långasjön, Asarum, K-län
En man i 75-årsåldern drunknade av okänd anledning. Mannen togs upp av personer på plats, fördes med ambulans
till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.
4/12 Övrigt, man, 90-årsåldern
Ronneby, K-län
En man i 90-årsåldern hittades avliden i ett vattendrag Ronneby kommun under tisdagskvällen. Mannen hade varit
försvunnen från ett äldreboende i närheten sedan eftermiddagen. Anhöriga är underrättade enligt polisen. Mannens
anhöriga är underrättade och enligt polisen finns det inga misstankar om brott i samband med dödsfallet.

Skåne, M-län
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.
2/4 Hav, övrigt
Landskrona, M-län
Larmet kom in klockan 13:39 på måndagen. En livlös, äldre man hittades i vattnet vid Stadshuset i Landskrona.
En person hoppade i för att hjälpa mannen upp ur vattnet. Mannen som fördes till sjukhus konstaterades
senare på eftermiddagen avliden. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades på måndagen om en misstänkt
drunkningsolycka vid Stadshuset i Landskrona. Det var ett förbipasserande par som stod på andra sidan om hamnen
som hörde att något plumsade. Han tog livbojen som låg precis bredvid och hoppade ut till mannen i vattnet.
13/5 Privat-pool, bad
Åstorp, M-län
Två personer har förts till sjukhus efter ett drunkningstillbud i Åstorp. En av dem är en femårig flicka med livshotande
skador. Larmet kom in vid 14-tiden på söndagen. Räddningstjänst och polis var på plats för att bland annat hjälpa
ambulansen in till Helsingborgs lasarett. Enligt polisen ska händelsen ha utspelat sig i en privat hemma pool. Polisen
misstänker inget brott. Onsdag den 16 maj meddelade polisen att flickan avlidit.
21/4 Damm, övrigt
Malmö, M-län
En man i 80-årsåldern som hittades livlös i en damm i området vid det så kallade livsstilsboendet. Larmet om att
mannen hittats kom till SOS Alarm strax efter klockan 18 på kvällen. Hjärt- och lungräddningsinsatser gjordes, men på
söndagsförmiddagen kom beskedet att han avlidit. Polisen misstänker inget brott i samband med dödsfallet.
2/6 Hav, bad, man, ca 75 år
Borstahusen, Landskrona, M-län
En man i 75-årsåldern har omkommit i en olycka i vattnet vid campingen i Borstahusen i Landskrona. Vid klockan
15.27 på lördagseftermiddagen inträffade ett drunkningstillbud vid campingen i Borstahusen. En man i 75-årsåldern
avled senare på sjukhus. Enligt polisen hindrades räddningstjänsten att utföra sitt arbete på grund av felparkerade
bilar och att folk på bryggorna vägrade flytta på sig. Olyckan inträffade intill en brygga. Det var mycket folk på
platsen vid olyckstillfället. Mannen fick föras till sjukhus där han senare på kvällen avled av sina skador, anhöriga är
underrättade. Polisen rapporterar att det har varit stora problem för räddnings- och ambulansfordon att komma fram
och utföra räddningsinsatser på grund av felparkerade bilar.
13/6 Hav, övrigt, kvinna
T-Bryggan, Lomma, M-län
På onsdagseftermiddagen kom larm om en drunkning vid T-bryggan i Lomma. Räddningstjänst, ambulans och polis
ryckte ut till platsen. När räddningstjänsten kom fram låg kvinnan i vattenbrynet inne vid stenarna. Allmänheten hade
fått in henne dit. Sedan biträde räddningstjänsten med att få upp henne på land och därefter tog ambulanspersonalen
över. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhuset, men dödförklarades sedan på akuten. Kvinnan var hemmahörande
i Lomma och anhöriga har underrättats om dödsfallet. Polisen vet i nuläget inte vad som orsakat händelsen.
11/7 Kanal, övrigt, man, okänd ålder
Malmö, M –län
Larm om person som försvann under ytan inkom till räddningstjänsten. Insats med dykare påbörjade men senare
kunde det konstateras att mannen avlidit. Identitet och orsak är okänd
14/7 Sjö, Bad, pojke 10 år
Ringsjön, Hörby, M-län
En tioårig pojke omkom i en drunkningsolycka vid Ringsöstrand. Ett stort räddningspådrag sattes in och ett 40-50 tal
personer deltog i sökandet. Pojken hittades och fördes till sjukhus med ambulans, men hans liv gick inte att rädda.
2/8 Hav, badplats, man, 70-årsåldern
Sandhammaren, Ystad, M-län
En man i 70-årsåldern har avlidit efter en drunkningsolycka utanför Ystad under torsdagen, vid badstranden
Sandhammaren. Räddningstjänsten och ambulans larmades till platsen vid 12-tiden på torsdagen. Mannen befann sig
då på land och livräddande insatser hade redan påbörjats av privatpersoner på stranden. Mannen fördes till Ystads
lasarett, men hans liv gick inte att rädda.

4/8 Hav, Bad, Man, 75-årsåldern
Barsebäck, M-län
En man omkom efter en drunkningsolycka i Barsebäckshamnen på lördagsförmiddagen. Larmet om
drunkningsolyckan inkom vid 9.42 på lördagsmorgonen. Allmänheten ska ha hjälpt en man i 75-årsåldern upp ur
vattnet, men hans liv gick inte att rädda. Polisen misstänker inget brott.
14/8 Hav, övrigt, man
Strandhem, Malmö, M-län
En avliden man hittades i vattnet utanför Strandhem söder om Malmö under tisdagseftermiddagen. Kriminaltekniker
kom till platsen. Larmet till räddningstjänsten kom klockan 16.14. En kajakpaddlare påträffade kroppen ca 300m från
land. Det finns tecken på att kroppen har legat länge i vattnet. Polisen meddelar att det enligt uppgift är en avliden
man som har påträffats. Polisen ska nu utreda identiteten på den avlidna personen och hur kroppen har hamnat i
vattnet. De ska utreda om det finns någon misstanke om brott. Kriminaltekniker från polisen beställdes till platsen.
Kroppen ska genomgå en kriminalteknisk undersökning.
9/12 Hav, fritidsbåt, man, 75-årsåldern
Höllviken, Vellinge, M-län
Under lördagseftermiddagen påträffades en avliden man i 75-års åldern i vattnet vid Västra Hamnplan i Höllviken.
Strax efter 16 på lördagen kom larmet in från en privatperson. Enligt polisen råder ingen brottsmisstanke, och
anledningen till att personen hamnade i vattnet är oklar. Anhöriga är underrättade.
Halland, N-län
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.
4/6 Hav, övrigt, man, ca 75 år
Goda Hopp, Varberg, N-län
Vid 11.45 kom larmet om drunkningstillbud in till SOS Alarm. Räddningstjänsten uppgav då att man tagit upp en
man, i 75-års åldern, ur vattnet som påträffats en bit ut i vattnet. Polisen meddelar att mannen avlidit. Anhöriga är
underrättade. Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.
29/7 Å, Övrigt, man, okänd ålder
Nissan, Slottsbron, Halmstad, N-Län
En förbipasserande såg mannen under bron och larmade räddningstjänsten. Dykare med båt förde mannen in till
strandkanten och kunde konstatera att mannen avlidit.
3/10 Hav, fritidsbåt, man, 34 år
Morups Tånge, Falkenberg, N-län
Polis, räddningstjänst och Sjöfartsverket larmades till Morups Tånge utanför Falkenberg efter att två personer ramlat
i vattnet. Detta vid ett försöka att dra loss en båt som de två tidigare kört på grund i samband med en fisketur. En av
kunde själv ta sig in till land men ett stort sökpådrag inleddes efter att den andre personen saknades efter olyckan.
Räddningstjänst, polis, ambulans och sjöfartsverket larmades samtidigt som en helikopter kallades in från Göteborg.
Båda personerna fördes i ambulans till sjukhus men en man 34 år gick inte att rädda. Båda saknade flytväst.
12/11 Å, kraftstation, övrigt, pojke 12 år
Ätran, Falkenberg, N-Län
Enligt det preliminära utlåtandet från den rättsmedicinska undersökningen talar allt för att tolvåringen miste livet på
grund av drunkning. Inget tyder på att pojken har utsatts för något brott. Tusentals frivilliga genom Missing people,
polis, militär och hemvärnet engagerades i en massiv sökinsats som pågick under nästan tre dygn. Det finns inga
misstankar om att han bragts om livet genom brott. Förundersökningen om misstänkt brott kommer att fortgå i
avvaktan på det slutliga rättsmedicinska utlåtandet.
Göteborg/ Bohuslän O-län
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.
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 hjärtoch 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.
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.
22/2 Hav, kaj, övrigt
Uddevalla, O-län
En bil körde över kanten vid färjeläget i Uddevalla. I bilen fanns en man och hans son i tioårsåldern, som båda fördes
till sjukhus. Mannens liv gick dock inte att rädda.
5/5 Sjö, hamn, fritidsbåt
Vänersborg, O-län
En man som avlidit i en drunkningsolycka påträffades i hamnen mellan Residensbron och vågbrytaren. En
privatperson ska ha larmat om att det låg en person i vattnet. Mannens identitet är konstaterad av polisen, han är i
60-årsåldern och hemmahörande i Vänersborg. Familjen har blivit underrättade om dödsbudet under eftermiddagen.
Hur mannen fallit i och hur länge han legat i är oklart, men enligt polisen ska det inte röra sig om någon längre tid.
10/5 Hav, övrigt
Vallgraven, Göteborg, O-län
Larmet om ett drunkningspåbud kom till polisen strax efter midnatt. Tre män ska ha hoppat i vallgraven i höjd med
Stora Teatern för att försöka simma över till andra sidan. En av de tre försvinner i vattnet och några personer på
land ser vad som händer och hoppar i för att hjälpa mannen upp ur vattnet. Räddningstjänst och ambulans var
sedan snabbt på plats och utförde hjärt- och lungräddning men mannens liv gick inte att rädda. Enligt polisen
presstalesperson finns inga misstankar om brott. Anhöriga till den drunknade mannen är underrättade.
10/5 Sjö, övrigt
Åsunden, Ulricehamn, O-län
Det var vid halvtolvtiden på kvällen som det kom larm om en misstänkt drunkning vid Bryggan i Ulricehamn. Ett vittne
ser hur någon försvinner ner under vattenytan ute i vattnet. Räddningstjänsten och ambulans larmades till platsen.
Räddningstjänsten kallade också dit dykare som började söka på platsen. Sex minuter efter att dykarna är i vattnet
finner de en person. Mannen hade då befunnit sig i vattnet en längre tid, förmodligen cirka 30 minuter. Det handlar
om en man i 60-årsåldern som fördes till sjukhuset i Borås. Sjukhuset uttalar sig inte om mannens tillstånd. Polisen
misstänker i nuläget inget brott i samband med händelsen.
31/5 Sjö, bad
Romesjön, Kungälv, O-län
En man i 25-årsåldern var tillsammans med två kompisar ute vid en sjö i Kungälvs kommun.
Då de skulle simma till en flytbrygga försvann mannen från sina kompisar. Enligt mannens vänner ska han ha varit
borta i fem minuter innan han påträffades. Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen. När styrkorna
anlände hade andra badgäster redan fått upp mannen på land och påbörjat upplivningsförsök. Ambulanspersonal tog
vid, men mannens liv gick inte att rädda.
28/6 Hav, bad, man 25år
Saltholmen, Göteborg, O-län
Tre personer har befunnit sig i vattnet, två tog sig själva upp. Den tredje har fått hjälp att ta sig upp. Han hittades i
vattnet på torsdagskvällen, efter en stor sökinsats där bland annat räddningshelikopter, sjöräddningssällskapet och
kustbevakningsfartyg deltog. Personen, en man i 25 årsåldern, fick hjärtlungräddning på platsen innan han kördes
med ambulans till sjukhus med befarat allvarliga skador. Vid femtiden på fredagsmorgonen bekräftade polisen att
mannens liv inte gick att rädda.

4/7 Sjö, Bad, Kvinna
Dals-Ed, O-län
En äldre kvinna tog ett kvällsdopp, maken såg hur kvinnan sjönk under vattenytan. Maken fick upp henne ur vattnet,
hon hade då puls. Hon fördes till sjukhus med ambulanshelikopter men hennes liv gick inte att rädda.
25/7 Sjö, Bad, kvinna, äldre
Hanatorp Camping, Mark, O-län
En äldre kvinna drunknade i samband med en simtur. Kvinnan påträffades i vattnet, HLR påbörjades men hennes liv
gick inte att rädda.
28/9 Hav, fritidsbåt, man i 65-årsåldern
Lysekil, O-län
En man i 65-årsåldern har avlidit efter att en mindre motorbåt förlist i havet utanför Lysekil på
fredagen. En kvinna i samma ålder vårdas på sjukhus med svåra skador efter olyckan. Det var vid 17.30-tiden under
fredagen som Sjöfartsverket larmades om en eller flera personer som befann sig i sjönöd utanför Lysekil. Det var
en person på en segelbåt som hade observerat en person i vattnet. Flera enheter larmades till platsen, bland annat
en polishelikopter, flera lotsbåtar från Sjöräddningssällskapet samt Kustbevakningen. Även dykare från Kungshamn
deltog i räddningsinsatsen. Väl på plats hittade man en person flytandes på ytan. Men man hade anledning att tro
att flera personer kunde vara inblandade. Och efter cirka 40 minuter hittade man en person till. Båda personerna, en
man och kvinna i 65-årsåldern, fördes i land och till sjukhus. Båda var medvetslösa då de hittades. Under natten till
lördagen avled mannen av sina skador.
31/7 Hav, bad
Västra Hagen, Kungsbacka, O-län
En man i 70-årsåldern har drunknat i Kungsbacka. Mannen var ute och snorklade vid en badplats i Västra hagen när
olyckan inträffade. Allmänhet på plats hade fått upp mannen på stranden och påbörjat hjärt-lungräddning, men hans
liv gick inte att rädda. Mannens anhöriga är underrättade om händelsen.
4/10 Å, övrigt
Lidan, Lidköping, O-län
En privatperson upptäckte under morgonen hur en människokropp flöt i Lidan i centrala Lidköping. När
räddningstjänsten kom till platsen kunde de konstatera att personen inte visade några livstecken. Polisen bekräftar att
en död person har hittats och man misstänker inget brott.
26/10 Å, kraftverk, övrigt, man, 75-årsåldern
Tidan, Mariestad, O-län
En äldre man föll under fredagsförmiddagen ner i ån Tidan vid ett kraftverk i Mariestads kommun. Mannen drogs
upp ur vattnet av privatpersoner, men avled senare. Larmet om händelsen ringdes in till SOS klockan 10.13 på
fredagsförmiddagen. Den avlidne mannen var i 75-årsåldern och är hemmahörande i trakten. Polisen kommer nu att
utreda vad han gjorde vid platsen. Om han utförde någon form av arbete kan dödsfallet komma att utredas som en
arbetsplatsolycka. Vid 15-tiden meddelade polisen att mannen är avliden och att hans anhöriga är underrättade.
Älvsborg, P-län
Inga drunkningsolyckor
Skaraborg, R-län
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.
1/6 Privat-pool, bad, barn, ca 14 månader
Skaraborg, R-län
Strax före sju på torsdagskvällen larmades polis till en ort i norra Skaraborg efter larm om drunkningstillbud. Väl
på plats konstaterades att det rörde sig om ett 14 månader gammalt barn. Barnet ska ha badat tillsammans med
två andra barn i en jacuzzi i en trädgård. Föräldrarna till barnen ska ha varit borta, och en släkting ansvarade för
barnpassningen. Samtliga barn hade badringar anpassade för barn på sig, men ettåringen hade glidit ur sin badring
och hamnat under vattnet. Upplivningsförsök ska ha gjorts på plats innan barnet fördes till Skaraborgs sjukhus, där

läkare konstaterade att det inte gick att rädda barnet. Enligt polisen finns inga misstankar om brott.
Värmland, S-län
3/6 Å, bad, kvinna, ca 60 år
Varån, Sysslebäck, Torsby kommun, S-län
En kvinna i 60-årsåldern hittades på måndagen död i Varån, i nordligaste Värmland. Larmet om den misstänkta
drunkningen inkom vid 10-tiden på måndagsförmiddagen efter att kläder hittats intill strandkanten. Både polis,
ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och livräddande insatser vidtogs. Senare bekräftade polisen att en
kvinna hade avlidit. På måndagskvällen framkom uppgifter om att kvinnan ska ha varit på fest kvällen innan och gått
för att bada. Hon ska ha erbjudit en person att följa med, men det slutade med att kvinnan gick ensam. Anhöriga är
underrättade.
4/6 Sjö, fritidsbåt, man, ca 65 år
Lonnen, Karlskoga, S-län
Kl 21:37 under måndagskvällen anmäldes en man som ”saknad på sjön”. Mannen som är i dryga 65-årsåldern
saknades från sin sommarstuga belägen invid norra delen av sjön Lonnen norr om Karlskoga. En timme senare
hittades mannens båt drivande med motorn på tomgång invid mannens fastighet. Det hade då redan inletts ett
omfattande sökarbete med räddningstjänst, polis och helikopter. På tisdagsförmiddagen hittade en polispatrull en
manskropp flytande i vattnet ca 1,2 km söder om där båten tidigare hittats. Den anträffade mannen har ännu inte
identifierats men den saknade mannens anhöriga är underrättade om omständigheterna. Än så länge finns det inga
misstankar om brott men omständigheterna kring händelsen kommer att utredas av polisen.
Örebro, T-län
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.
14/4 Sjö, övrigt
Uddnäs, Ljusnabergs kommun, T-län
En man i 50-årsåldern och hemmahörande i trakten påträffades livlös i vattnet nära Uddnäs i centrala Kopparberg.
Mannen drogs ur vattnet, och visade livstecken. Han fördes med ambulans till Lindesbergs lasarett, men hans liv gick
inte att rädda.
2/6 Sjö, bad, pojke, ca 17 år
Degernäs camping, Degerfors, T-län
Den 17-åriga pojken försvann under vattenytan när han simmade ut eller in från en flytbrygga. Kompisarna försökte
få upp honom men lyckades inte. Flera personer hjälpte till att fridyka efter 17-åringen. Även räddningstjänsten
och polisen kom till platsen. Pojken återfanns på botten efter cirka 20 minuters eftersök. Upplivningsförsök gjordes
och pojken fördes till Karlskoga lasarett, men hans liv gick inte att rädda. Anhöriga var med på lasarettet och är
underrättade.
19/7 Å, Bad, man, ca 25 år
Bottenån, Örebro, T-län
Larm om att en person försvunnit ner under vattnet när han tillsammans med några personer skulle simma över ån.
Mannen ska ha fått panik och de övriga försökte rädda honom. Mannens liv gick tyvärr inte att rädda.
25/7 Sjö, Övrigt, Man, äldre
Björksjön, Hällefors, T-län
En äldre man hittades av ytbärgare i vattnet. Det är oklart varför mannen hamnat under vattenytan. Trots
återupplivningsförsök gick mannens liv inte att rädda.
14/8 Å, övrigt, man, ålder okänt
Svartån, Örebro, T-län
Polis, ambulans och räddningstjänst kallades till platsen. Räddningstjänsten har haft yt-livräddare i vattnet och
bekräftar senare att en livlös person påträffats i Svartån. Personen har förts till USÖ med ambulans. En stund senare
bekräftar polisen att personen som påträffats är avliden. Senare under eftermiddagen identifierades mannen, men
anhöriga har inte underrättats.
10/12 Å, övrigt, man

Svartån, Väståparken, Örebro, T-län
En död person har plockats upp ur Svartån i Örebro. Polisen fick larm om befarad drunkning på måndagens
förmiddag efter att ett vittne sett en vinterjacka ligga i vattnet och en cykel intill på land. Den döda personen ska vara
en man och kroppen ska inte ha legat så länge i vattnet, rapporterar SVT. Polisen spärrade av platsen och inledde en
förundersökning. En privatperson har larmat efter att man sett en täckjacka ligga i vattnet.
21/12 Kärl, övrigt, man, 50-årsåldern
Vintrosa, Örebro, T-län
Den man i 50-årsålderns som hittades med huvudet i en vattenbehållare i en ladugård under fredagsmorgonen har
avlidit. Det meddelar polisen. Det var under fredagsmorgonen som en man hittades med huvudet i någon typ av
vattenbehållare i en ladugård söder om Vintrosa i Örebro. Räddningtjänst utförde hjärt- och lungräddning på plats
innan mannen avfördes i ambulans till USÖ, men mannens liv gick inte att rädda. Polis, ambulans och räddningstjänst
kallades till platsen, men mannens liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.
Västmanland, U-län
10/5 Å, bad
Kolbäcksån, Sörkvarn, Hallstahammar, U-län
En kvinna hittades i eftermiddags i vattnet i Sörkvarn i Hallstahammar. Kvinnan fördes till sjukhus men hennes liv gick
inte att rädda. Larmet kom vid 17-tiden efter att en person gått förbi en kvinna som badade. När personen kommit
tillbaka en stund senare fanns den badande kvinnans saker kvar på platsen, men kvinnan sågs inte till, uppger
räddningstjänsten. Efter en stunds letande kunde polis och räddningstjänst hitta en kvinna i vattnet. Kvinnan fördes till
sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Kvinnans anhöriga är underrättade, och polisen misstänker inget brott.
4/7 Sjö, kvinna ca 70 år
Mälaren, Västerås, U-län
En kropp i Mälaren upptäcktes av personer i en båt som larmade polis om en drunkning. Enligt polisen så hade
kroppen legat i vattnet en längre tid. Efter att rättsmedicinska undersökningar har gjorts har identitet fastställts,
dödsorsaken är dock oklar, troligen drunkning.
13/7 Sjö, Bad, man äldre
Dåvö, Köping, U-län
En äldre man påträffades i vattnet och fördes till sjukhus. Oklart vad som hänt, mannen avled senare på sjukhus.
23/7 Sjö, Bad, Man, 80 års åldern
Västeråsfjärden, U-län
Oklart vad som hänt men båten låg för ankar vid ön Rågsäcken nära Björnön i Mälaren. De två personerna som var
med i båten larmade när mannen varit försvunnen ca 15 minuter. Polis, räddningstjänst och sjöräddning sökte efter
mannen som hittades senare drunknad. Ingen misstanke om brott finns.
12/10 Sjö, fritidsbåt, man, 70-årsåldern
Norra Bälgö, Arboga, U-län
En man har omkommit i en drunkningsolycka i Hjälmaren. Han hittades sedan SOS Alarm vid lunchtid på fredagen
fått ett samtal om en tom pråm. Sjöräddningssällskapet började leta i området runt pråmen. Efter ungefär en timmes
sökande hittades mannen död i vattnet söder om Arboga, meddelar polisen i region Mitt. Anhöriga till mannen är
underrättade.
27/11 Is, sjö, man, 80 år
Stora Kedjen, Fagersta, U-län
Två skridskoåkare har gått genom isen i Fagersta. En av männen dog, och en tredje fick föras till sjukhus med
skallskador. Under tisdagseftermiddagen uppgav polisen på sin hemsida att de två männen i 80-årsåldern som
hamnade i vattnet var kraftigt nedkylda. Den ena mannens skador var så allvarliga att han avled senare på sjukhuset,
enligt polisen. Räddningstjänsten fick upp de två männen som transporterade till sjukhus med helikopter.
29/11 Å, övrigt, man, ålder okänd
Svartån, Västerås,U-län
Man föll i Svartån i centrala Västerås – avled på sjukhus under natten.
Dalarna, W-län
2/4 Älv, Is
Gagnef, W-län

Räddningstjänsten och polisen har på måndagsförmiddagen bärgat en död man 71 år ur Dalälven i höjd med
Gagnef. Sökarbetet visade på spår ut på tunn is alldeles i närheten av den plats där han anträffades. Den avlidne var
sedan tidigare anmäld försvunnen från ett boende och äldreboende bekräftade senare att den person som anmälts
försvunnen från boendet. Den drunknade mannens anhöriga är underrättade. Polisen har ingen misstanke om brott i
samband med dödsfallet.
4/5 Sjö, övrigt
Klippudden, Runn, Falun kommun, W-län
En kropp har hittats i ett vattendrag på en ort i Falun kommun. Enligt polisen, som utreder fyndet som misstänkt
mord, är personen fortfarande inte identifierad. Upptäckten gjordes av en privatperson som larmade SOS om ett
drunkningstillbud.
16/5 Sjö, bad
Ulvsjön, Säter, W-län
Det handlade om ett drunkningstillbud i sjön Stora Ulvsjön i Säters kommun, i närheten av Laggarbo intill
kommungränsen till Borlänge. – Två personer var ute och simmade i sjön när det plötsligt hände något med
den ena personen, en kvinna. Hon blev plötsligt livlös. Kamraten fick in kvinnan till strandkanten och påbörjade
HLR. Räddningstjänsten larmades och kvinnan är nu på väg till Falu lasarett. Landstinget Dalarna meddelade på
torsdagsförmiddagen i en presskommuniké att kvinnan var svårt skadad. På fredagsmorgonen, 18 maj, kom besked
att hon avlidit.
22/5 Sjö, bad
Rossen, Horndal, Avesta, W-län
Enligt polisen var det en man i 70-årsåldern som var i sjön för att ta en simtur. Hans kraft ska dock ha tagit slut och
på grund av det kom han inte upp. Mannens anhöriga lyckades få upp honom ur vattnet och påbörjade hjärt- och
lungräddning. Men mannens liv gick inte att rädda. Det är oklart hur olyckan har gått till. Polisen misstänker inget brott
i samband med händelsen. Anhöriga är underrättade och ska enligt polisen må bra efter omständigheterna.
30/5 Älv, övrigt
Djurås, Gagnef, W-län
En man har drunknat i Dalälven i Djurås, söder om Gagnef vid Älvudden där Öster- och Västerdalälven flyter samman
och bildar Dalälven. Larmet om att en person fallit i vattnet kom till SOS Alarm klockan 17.22. Mannen togs upp på
land, men hans liv kunde inte räddas trots upprepade försök.
3/6 Älv, bad, man, ålder okänd
Västerdalälven, Nås, Vansbro, W-län
En man drunknade under söndagseftermiddagen i Västerdalälven i närheten av Nås i Vansbro kommun. Larm inkom
om att två personer hoppat i vattnet men att en av dem inte lyckats ta sig upp utan försvunnit i älven. Den andra
personen påträffades en timme senare medvetslös. Räddningstjänsten inledde omedelbart upplivningsförsök, men
mannens liv gick inte att rädda. Polisen meddelar på sin hemsida att det för närvarande inte finns någon misstanke
om brott.
3/6 Sjö, bad, man, ca 20 år
Rällingebadet, Långshyttan, W-län
SOS larmades på söndagseftermiddagen om ett drunkningstillbud vid Rällingebadet i Långshyttan. En badgäst
såg två ben i vattnet och slog larm. Sedan hittades en man i 20-års åldern avliden. Polis, räddningstjänst och
dykare kallades till platsen och snabbt kunde det konstaterats att det var en livlös kropp i vattnet och inga
livräddningsåtgärder sattes in uppger polisen. Läkare har också skickats till platsen för att undersöka kroppen.
Det är i nuläget oklart vad som inträffat. Men det finns ingen anmälan om någon försvunnen person. Senare under
eftermiddagen hade den döde identifierats som en man i 20-årsåldern, hans anhöriga har underrättats. Polisen
utreder händelsen men misstänker inget brott.
24/7 Sjö, Bad, Kvinna, 23 år
Stora fisklösen, Säter, W-län
En 23-årig kvinna plockades upp vattnet, HLR påbörjades omgående och kvinnan fördes till sjukhus. Senare
meddelades att kvinnan avlidit.
1/8 Sjö, bad, man, ålder okänd
Utsundsbadet, Bäsingen, Avesta kommun, W-län
Larmet om drunkningsolyckan inkom till SOS Alarm vid klockan 16.41 En man hade hittats i vattnet i sjön Bäsingen
i Avesta kommun, norr om Utsund. Räddningstjänst tillsammans med två ambulanser och en ambulanshelikopter
assisterade. Privatpersoner hade fått upp personen på land och första hjälpen påbörjades. Enligt polisen visade
mannen inte några livstecken på platsen. Han fördes till sjukhus i ambulans. Vid 01-tiden natten mot torsdagen
meddelade polisen att mannen avlidit. Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott i samband med händelsen.

Anhöriga har blivit underrättade.
5/8 Sjö, övrigt, Kvinna, 70-årsåldern
Övre Hillen, Harnäs, Ludvika, W-län
Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till ett drunkningstillbud i Harnäs utanför Ludvika vid 20-tiden
på lördagskvällen. Man påbörjade hjärt- och lugnräddning men kvinnans liv gick inte att rädda. Kvinnan var i
sjuttioårsåldern och anhöriga är underrättade om
dödsfallet.
11/8 Sjö, bad, man, 65-årsåldern
Runn, Falun, W-län
En man i 65-årsåldern drunknade på lördagskvällen i sjön Runn utanför Falun. Polisen misstänker inget brott i
samband med händelsen. Det var strax efter klockan 17 på lördagen som larmet kom om ett drunkningstillbud i Runn,
mellan Vika och Uddnäs. Det var en kamrat som larmade SOS när personen hade badat. Mannen fördes till sjukhus
men dödförklarades där av läkare. Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.
Gävleborg, X-län
6/5 Dike, övrigt
Alsjö, Hudiksvalls kommun, X-län
Under söndagsmorgonen hittades en kvinna i 65-årsåldern död i Alsjö, Hudiksvalls kommun. Polis, räddningstjänst
och ambulans kallades till platsen på söndagsmorgonen där kvinnan hade påträffats i ett dike. Polisen har underrättat
anhöriga och kommer att utreda själva dödsfallet, men det finns ingen misstanke om brott.
25/7 Sjö, Bad, Pojke, tonåren
Victoriasjön, Gävle, X-län
Pojken omkom i samband med bad, enligt uppgifter ska pojken har fått kramp och sjönk under ytan. Dykare fann
pojken efter en timmes sökande. Pojken fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.
Västernorrland, Y-län
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.
26/5 Hav, gästhamn, bad
Kanaludden, Härnösand, Y-län
Ett kompisgäng var på bryggorna. Några i kompisgänget fann sin väns kläder på bryggan men kunde inte se
honom i vattnet och fick då iväg ett larm. Räddningstjänst från både Härnösand och Kramfors, polis, ambulans och
Sjöräddningssällskapet kallades till platsen för en stor insats med båtar, ytlivräddare och personal på land. Efter en
och en halv timmes sökande hittades mannen. Personal på bryggorna sökte med båtshakar och fann honom på ett
par meters djup. Han var medvetslös när vi fick upp honom och ambulanspersonalen gjorde hjärt- och lungräddning
innan han fördes till sjukhus. Sundsvalls sjukhus bekräftade under söndagsmorgonen att mannen, som var i
20-årsåldern, avlidit. Enligt polisen hade mannen inga anhöriga i Sverige så man söker nu hans anhöriga i hemlandet.
3/6 Tjärn/ Sjö, bad, man, ca 20 år
Vistavarvstjärnen, Timrå, Y-län
En man i 20-årsåldern, från Afghanistan, har drunknat i Vivstavarvstjärn i Timrå vid en badplats i anslutning till en
camping. Larmet inkom vid 17-tiden och vid 22-tiden hade man ännu inte hittat mannen. Vid 20-tiden tog polisen
över det formella ansvaret för sökandet. 0204 påträffas mannen avliden i vattnet. Bland annat har dykare skickats till
platsen för att leta efter kroppen. Mannens anhöriga har underrättats.
16/7 Sjö, Bad, kvinna, ca 65 år
Härnösand, Y-län
Förbipasserande personer hittade kläder och ryggsäck vid en badsjö varpå polis larmades. Efter sökande med
polishelikopter och hund hittades kvinnan död i vattnet.

20/7 Älv, Bad, Pojke, övre tonåren
Backetjärns Camping, Torpshammar, Y-län
En ung man hittades drunknad på fredagskvällen efter flera timmars sökande. Den unge mannen hittades av dykare.
24/7 Älv, Övrigt, Man, 55-60 års åldern
Ljungan, Njurunda, Y-län
Mannen påträffades i vattnet av privatpersoner på tisdagskvällen, de drog upp mannen i sin båt och förde honom i
land. Mannen fördes med ambulans till sjukhus där han senare avled.
27/7 Hav, Övrigt, man, 55-årsåldern
Hummelviken, Kramfors, Y-län
Mannen hittades flytande i vattnet, räddningstjänst och ambulans på plats påbörjade HLR. Mannens liv gick inte att
rädda.
Jämtland, Z-län
OBS! Kompletterad i och med årsrapportering
25/2 Sjö, is, skoter, man
Arvesund, Åre kommun, Z-län
Mannen, hemmahörande i trakterna, anmäldes försvunnen av anhöriga vid klockan tre på lördag eftermiddag. Sista
kontakt med mannen hade då varit vid niotiden på fredagkvällen. Polisen började tillsammans med fjällräddningen
söka efter mannen vid halv fem på lördagseftermiddagen. Sökandet avbröts klockan två natten mot söndagen. Några
spår efter mannen har då ännu inte påträffats. Sökandet återupptogs på söndag morgon med ett flertal fjällräddare,
poliser samt polishelikopter. Mitt på dagen återfanns den omkomne mannen på Storsjön. Hans skoter hade gått
igenom isen utanför Arvesund.
9/5 Älv, övrigt
Örastupet, Ljusnan, Ytterhogdal, Z-län
Den man som föll i vattnet vid Örastupet den nionde maj har hittats död. Anhöriga är underrättade. Det var kvällen den
nionde maj som vittnen såg en person ramla i Ljusnan vid Örastupet utanför Ytterhogdal. Flera personer var på plats
och fem, sex stycken slog larm. Räddningstjänst från Ytterhogdal och yttre befäl från Härjedalen var först på plats
och inledde eftersöksarbetet i det kraftigt strömmande vattnet. Räddningstjänsten fick förstärkning av fjällräddare och
ambulanshelikopter och polisen använder båt och hund
Örastupet är ett välbesökt utflyktsmål i Hogdalsbygden med vindskydd och grillplats. Platsen vid Ljusnan ligger
omgiven av branta klippväggar. Ett stort sökpådrag sattes in och både båtar, dykare och helikopter användes.
Sökandet försvårades eftersom det är så strömt i vattnet. Vårfloden uppges vara mycket stark i Ljusnan. Söndagen
den 25 maj hittades en kropp i Ytterhogdal. Det visade sig vara den 25-årige man som ramlat i vattnet tidigare.
Anhöriga är underrättade.
28/5 Sjö, bad
Stor-Gässlingen, Bräcke kommun, Z-län
Vid 17:30-tiden fick SOS larm om att en person hittats i vattnet Stor-Gässlingen, norr om Gällö i Bräcke kommun.
Polis, ambulans och räddningstjänst skickades till platsen. Det visade sig vara en man född -29 som avlidit. Exakt hur
mannen hamnat i vattnet är oklart, men polisen misstänker inget brott. Anhöriga är underrättade.
15/7 Sjö, Övrigt, man ca 70 år
Kallsjön, Åre, Z-län
En man hittades livlös i vattnet, trots försök till återupplivning kunde han liv inte räddas.
Västerbotten, AC-län
16/5 Älv, övrigt
Öbacka, Umeå, AC-län
Under onsdagskvällen larmades räddningstjänst och polis till Umeälven i höjd med Öbacka sedan de larmats om en
drunkning. En avliden person påträffades i vattnet. Kroppen har förts till Norrlands universitetsjukhus för identifiering.
Polisen utreder vad det är som hänt.
25/7 Älv, Fritidsbåt, man 25 år
Umeälven, Umeå, AC-län
En 25 årig man var ute och körde vattenskoter på älven med sina vänner som såg hur han plötsligt for ner i älven men
inte kom upp igen. Mannen hittades senare död i vattnet.

5/11 Älv, övrigt, man 75-årsåldern
Umeälv, Sofiehem, AC-län
Räddningstjänst, ambulans och polis ryckte ut till Sofiehem. SOS fick larm om en person som låg i vattnet och när
personen plockades upp visade det sig att personen var avliden. Senare på måndagseftermiddagen var personen
identifierad. Personen var en man i 75-årsåldern. Anhöriga är underrättade. Enligt polisen finns i nuläget ingen
misstanke om brott. Mannen uppges inte ha legat länge i vattnet när han hittades.
Norrbotten, BD-län
30/4 Sjö, Is-fiske
Borgafjäll, Dorotea, BD-län
Två män har drunknat efter att isen har brustit på en tjärn i Dorotea kommun. Räddningstjänsten larmades vid
13-tiden på söndagen. En stor räddningsinsats, där bland annat räddningstjänst, fjällräddare och polishelikopter
ingick. Två män i 50- till 60-årsåldern hittades i vattnet, men deras liv gick inte att rädda. Av utrustningen att döma så
var de i färd med is-fiske. Polisen misstänker inget brott utan ser det inträffade som en olycka.
25/7 Bäck, Övrigt, Man, 50 års-åldern
Sarek, BD-län
Efter larm till SOS inleddes en fjällräddningsinsats som fann mannen drunknad. Hans liv gick tyvärr inte att rädda.
Olycka ska utredas.
2/8 Hav, hamn, bad, man, 58-år
Piteå, BD-län
En man har omkommit i en drunkningsolycka i hamnen i Piteå. Larmet om att en man saknades kom vid 12.59 på
torsdagen. Mannen hade setts hoppa i vattnet från kajen och enligt vittnen inte kommit upp ur vattnet igen. Efter en
omfattande räddningsinsats, flertalet dykare letade i ca 45 minuter, kunde räddningstjänstens dykare hitta mannen på
botten nära kanten. Han fördes i ambulans till sjukhus men polisen meddelade senare att mannen var död. Mannen är
i 60-årsåldern och är hemmahörande i Piteå. Dottern är underrättad.
9/8 Sjö, fritidsbåt, man, 75-årsåldern
Kultsjön, Saxnäs, Wilhelmina, BD-län
En man i 75-årsåldern avled efter att ha varit ute på en fisketur med en vän i Kultsjön vid Saxnäs i Vilhelmina kommun
på torsdagen. Båten kantrade och de båda männen hamnade i vattnet varpå den ena mannen inte lyckades ta sig
till land av egen kraft. Den andra mannen drog upp honom på land och påkallade hjälp. Nord. Olyckan inträffade
runt 08-tiden på morgonen men larmet inkom till SOS, av en oklar anledning, först vid 17.30 på eftermiddagen. Kort
därefter kunde räddningstjänsten konstatera att mannen hade avlidit.
18/8 Sjö, fritidsbåt, kajak, man, 60-årsåldern
Junkön, Kälkholmen, Luleå, BD-län
En man i 60-årsåldern kantrade med sin kajak, Junkön norr om Kälkholmen. Vid tillfället för olyckan var det hårt väder
med kraftiga vindbyar och högsjö. Mannen uppges vara en van och erfaren paddlare och bar såväl flytväst som
våtdräkt.
20/8 Älv, fiske, man, 65-årsåldern
Kengisforsen, Torneälv, Pajala, BD-län
En man i 65-årsåldern från Nordirland drunknade i förmiddags i samband med flugfiske i
Kengisforsen i Torneälven nära Pajala. Mannen hade vadat ut i vattnet i sällskap med flera andra fiskare när han
föll och drogs med av strömmen. Räddningstjänsten sökte efter honom i drygt tretimmar med hjälp av bland annat
helikopter och drönare men insatsen avslutades vid 15-tiden. Polispatruller försöker nu hitta kroppen.
10/12 Hav, is, man, 40-årsåldern
Hortlax, Pitea, BD-län
Mannen anmäldes försvunnen på måndagsförmiddagen och hittades drunknad ungefär ett dygn senare. Personen
hittades tisdag fm i en vak utanför Hortlax. Anhöriga har underrättats.
Internationellt
19/3 Hav, hamn, övrigt, fartyg
Skagen, Danmark, Internationellt
En Lysekilsbo i 75-årsåldern har drunknat i Skagens hamn. Mannen föll överbord från en båt och hittades sedan
livlös i vattnet. En fiskebåt från Lysekil skulle repareras i Skagen. Den förolyckade mannen följde med en vän och
båten som de båda svenskarna färdades i skulle lägga till i Skagens hamn nära Stålkajen för reparation. Lysekilsbon

har på något sätt fallit i vattnet när han skulle gå tillbaka till båten efter att ha besökt verkstaden, som skulle reparera
båten. Kamraten fann honom i vattnet bakom aktern på båten och slog larm. Polisen betecknar händelsen som en ren
drunkningsolycka och misstänker inget brott i samband med händelsen. Mannens anhöriga är underrättade.
18/4 Hav, bad
Internationellt, Teneriffa, Spanien
Svensk man, 26 år, avled under onsdagseftermiddagen efter en drunkningsolycka i havet utanför El Pris på Teneriffas
västkust, i Spanien, uppger myndigheter på Kanarieöarna i ett pressmeddelande. Det var vid klockan 16.50 på
onsdagseftermiddagen som räddningstjänsten på Kanarieöarna fick larm om att flera personer var nödställda i vattnet,
utanför Teneriffas västkust. Totalt tre ambulanser skickades till platsen. Privatpersoner på plats hade lyckats dra upp
personen ur vattnet, och livräddande åtgärder omgående.
25/5
Internationellt, Barcelona, Spanien
En svensk kvinna född 1995 från Umeå omkom i fredags i en drunkningolycka i Barcelona. Det var i fredags som
en ung kvinna från Umeå var med om en drunkningsolycka i Barcelona. Kvinnan avled senare. Hennes anhöriga är
underrättade.
19/9 Bassäng, Bad, Pojke, fyra år
Teneriffa, Spanien
En fyraårig pojke har drunknat i en hotellpool på svenskparadiset Teneriffa. Trots att
ambulanshelikopter var snabbt på plats kunde pojkens liv inte räddas. Det är ännu oklart vad som orsakat
drunkningen. Den nationella polisen har startat en rutinutredning av händelsen.

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.

