Preliminär sammanställning av omkomna
vid drunkningsolyckor under augusti 2019
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Tjappsåive, Arvidsjaur 1
Tidan, Tidaholm 1

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

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under augusti 2019
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna i drunkningsolyckor
visar att 4 personer mist livet under augusti i år jämfört med 18 personer under augusti 2018. Totalt har 45
personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 115 under samma period 2018. Antalet omkomna
för augusti månad och det totala antalet omkomna fram till och med sista augusti är det lägsta under hela
2000-talet.
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Under perioden maj till och med augusti omkom sammanlagt 32 personer till följd av drunkningsolyckor,
det kan jämföras med hela 92 personer under motsvarande period 2018 som var en väldigt varm sommar
med höga temperaturer, låg nederbörd och många soltimmar. Sommaren 2019 kan beskrivas som
en mer ”normal sommar” vad gäller vädret. Ofta hänvisar vi till vädret som en möjlig orsak till antalet
drunkningsolyckor, vilket vi såg påverkade antalet tillbud och olyckor sommaren 2018. Även om SMHI
i sin beskrivning av sommaren 2019 hänvisar till – citat ”Preliminära data visar att det för flera av våra
solstationer var en solfattig sommar även om det inte var fråga om några rekord”. Det kan då peka på att
det mycket låga antalet omkomna i drunkningsolyckor inte enbart kan tillskrivas vädret. Oavsett vädrets
påverkan eller ej så är det glädjande med de låga antalet drunkningsolyckor under sommaren 2019. Värt
att nämna är att så många som 9 av 24 län i Sverige kan notera NOLL omkomna i drunkningsolyckor fram
till och med sista augusti. Uppsala, Södermanland, Gotland, Halland, Älvsborg, Skaraborg, Värmland,
Västmanland och Västerbotten.

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under augusti 2019
5/8 Sjö, övrigt, pojke, 12 år.
Ösbyträsk, Gustavsberg, AB-län
Det preliminära beskedet från rättsläkaren visar att den tolvåriga pojke som försvann i Värmdö lördag den
femte augusti påträffades omkommen till följd av drunkning. Pojkens anhöriga är underrättade.

17/8 Hav, fritidsbåt, kanot, man, 30-årsåldern
Ulvön, Örnsköldsviks kommun
En man och en kvinna var ute och paddlade kanot vid Ulvön utanför Höga kusten. Kanoten kantrade
av okänd anledning och en sjöräddningsinsats inleddes. Kvinna kunde ta sig i land själv men mannen
hittades livlös i vattnet av räddningspersonal. Han fördes med helikopter till sjukhus men hans liv gick
inte att rädda. Enligt polisen ska det ha varit höga vågor och stark sjö på platsen där olyckan inträffat.
Mannen ska ha försökt simma i land men misslyckats. Anhöriga är underrättade om dödsfallet.
17/8 Sjö, fritidsbåt, kajak, fiske, man, 60-årsåldern
Tjappsåive, Arvidsjaur, BD-län
En man i 60-årsåldern hittades drunknad i en sjö i Arvidsjaurs kommun under lördagen. Den omkomne
är en man från Tyskland. Drunkningsolyckan inträffade i en sjö vid byn Tjappsåive som ligger i
Arvidsjaurs kommun. Mannens anhöriga är underrättade.
18/8 Å, kräftfiske, man, 65-årsåldern
Tidan, Tidaholm, O-län
Polis, ambulans och räddningstjänst larmades på söndag morgonen ut på ett drunkningslarm i Tidan i
Tidaholms kommun. Ambulanspersonalen gjorde hjärt- och lungräddning på mannen och 65-åringen
fördes senare till sjukhuset i Skövde. Senare under dagen bekräftar polisen att mannen avlidit.
Omständigheter kring händelserna pekar på att drunkningsolyckan inträffat i samband med kräftfiske.
För ytterligare information kontakta:
Mikael Olausson 0769-41 14 65
* 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.

