Omkomna i drunkningsolyckor januari
2019, preliminär sammanställning
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Platser:

Torhamn, Karlskrona kommun 1
Långsand, Älvkarleby 2
Östebosjön, Mellerud 1

Ytterligare information:
Mikael Olausson områdesansvarig säkerhet Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor,
under januari 2019
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid
drunkningsolyckor visar att 4 personer miste livet vid drunkningsolyckor under januari 2019, jämfört
med 14 personer samma period 2018.
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Isolyckorna med dödlig utgång är långt många färre i januari 2019 än samma period 2018.

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under januari 2019
14/1 Hav, fritidsbåt, vindsurfing, man, 50 års-åldern
Torhamn, Karlskrona kommun, K-län
En man hemmahörande i Karlskrona hittades drunknad utanför Torhamn under måndagen vid
lunchtid. Polis och räddningstjänst åkte till platsen. Mannen hittades död i vattenbrynet utanför
Torhamn. Det finns ingen brottsmisstanke och mannens anhöriga har underrättats.
23/1 Hav, Is, Kvinna 35 års-åldern, Pojke 15 årsåldern
Långsand, Älvkarleby, X-län
Strax innan 16:00 onsdagen den 23 januari kom ett larm att fem personer gått igenom isen vid
Långsand, öster om Skutskär. Kort senare kom en första rapport att tre av personerna tagit sig i
land medan två var försvunna i det iskalla vattnet ca 200 meter ut från land. En stor räddningsinsats
genomfördes, men vid 21:00 tiden bekräftade polisen att två kroppar påträffats livlösa i vattnet.
Senare framkom att de omkomna var en kvinna i 35 års-åldern och en pojke i 15 års-åldern, båda
hemma hörande i Älvkarleby kommun. Händelsen rubriceras som en olycka.
26/1 Sjö, Is, Man
Östebosjön, Mellerud, O-län
En man och en kvinna har gått genom isen i Melleruds kommun i Dalsland. Två helikoptrar,
dykare och ambulanser larmades till platsen, som också undersöktes med hundpatrull. Men på
lördagseftermiddagen hittade dykare mannen avliden. Mannen och kvinnan var enligt polisen ute
på Östebosjön norr om Mellerud för att åka skridskor när de gick genom isen. Kvinnan kunde ta sig
upp ganska fort och genomförde långtgående försök att få upp mannen ur vaken. När det inte gick
bestämde hon sig för att försöka hämta hjälp.
Ytterligare information
Mikael Olausson 0769-41 14 65
Mer information om antalet drunkningar i år per månad samt statistik för tidigare år kan hittas på
Svenska Livräddningssällskapets hemsida,
https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/drunkningsstatistik
* 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.

