Preliminär rapport för omkomna
vid drunkningsolyckor mars 2020
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Ytterligare information:
Mikael Olausson, Områdesansvarig Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under mars 2020
Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar
att 7 personer miste livet under mars i år jämfört med 0 person under samma period 2019. Fram till och
med den sista mars har 9 personer omkommit jämfört med 10 personer för samma period 2019.
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När mars 2020 summeras avseende omkomna i drunkningsolyckor är det nedslående att konstatera
hur vårisen skördar människoliv. Sex personer mister livet inom loppet av fem dagar. Med anledning av
detta gick Issäkerhetsrådet ut med information och uppmaningar för att påminna om vikten av att ta det
extra försiktigt i samband med vårisarna. Även om stora delar av landet helt saknar is, ligger en hel del
vattendrag i norra Sverige tänkta av snö och is som är på upphällningen. Vårisen kräver extra försiktighet
och vi uppmanar allmänheten att var extra försiktig och söka mer information på issäkerhet.se.
Vårens isar kräver särskild uppmärksamhet. Nu står solen högt och värmer isen på djupet. En is som är
hård och stabil på morgonen, efter en kall natt, kan frampå dagen värmas upp och snabbt förvandlas till en
obärig sörja.
På våren gäller inte de vanliga tumreglerna om hur tjock isen bör vara för att vara säker. En värmepåverkad
våris kan vara ”hur tjock som helst” utan att för den skull vara bärig. Går man igenom på en sådan is är det
mycket svårt att ta sig upp utan hjälp. Isdubbar gör ingen nytta, det går inte att få fäste i sörjan.
Tidiga morgnar, efter kalla nätter, är säkrast men isen förlorar i bärighet allteftersom solen stiger. Rätt
kunskap, sällskap och utrustning är ännu viktigare på vårisar. Man måste kunna läsa av skiftningar i isen,
hela tiden prova dess bärighet med en ispik eller annat redskap och går man igenom är det viktigt att
det finns sällskap som kan hjälpa till med en räddningslina. Flythjälp i form av flytoverall, flytväst eller en
ryggsäck med vattentätt packat ombyte är nödvändigt.

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under mars 2020
23/3 Sjö, is, spark, kvinna, 85-årsåldern
Boda träsk, Bureå, Skellefteå, AC-län
Kvinna i 85-årsåldern gick igenom isen med sin spark på Bodaträsk, kvinnans anhöriga är underrättade.
24/3 Sjö, is, arbetsolycka, man 75 år, man 55 år
Sottjärn, Nyhammar, Ludvika kommun, W-län
Två personer 55 och 75 år omkom i samband med arbete på isen vid Sottjärn i Ludvika. Räddningstjänsten
var snabbt på plats och återupplivningsförsök påbörjades. En av männen transporterades med helikopter
till sjukhus men hans liv gick inte att rädda, den andra mannen konstaterades omkommen på plats.
Anhöriga är underrättade.

25/3 Sjö, is, skridsko, man, 70-årsåldern
Fläddran, Bengtsheden, Svärdsjö, W-län
En person omkom i samband med skridskofärd på sjön Fläddran i Svärdsjö kommun. Två personer gick
igenom, den ena kunde ta sig upp för egen maskin medan den andra fick plockas upp med dykare.
26/3 Sjö, is, fyrhjuling, man 85 år
Mörtsjön, Söderhamns kommun, X-län
Två män, i 85- respektive 65-årsåldern, har gått igenom isen med en fyrhjuling i Mörtsjön Hälsingland.
Polis, räddningstjänst och ambulans kallades till platsen och fick upp männen ur vattnet. Båda var
kraftigt nedkylda och gavs hjärt- och lungräddning. Den äldre mannens liv gick inte att rädda. Den yngre
mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter.
27/3 Sjö, is, skoter, man, 40-årsåldern
Gäddede, Strömsund, Z-län
En man i 40-årsåldern omkom genom drunkning då han körde igenom isen med skoter på
Kycklingvattnet norr om Gäddede. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen men trots
återupplivningsförsök gick mannens liv inte att rädda. Anhöriga är underrättade.
28/3 Sjö, fritidsbåt, fiske, man, 53-årsåldern
Gravsjön, Mölnlycke, O-län
En man 50-årsåldern har omkommit genom drunkning i samband en fisketur. Då han inte kom hem
som planerat gavs sig frun ut för att leta och fann mannen i vattnet vid båten. Polis tillkallades och HLR
påbörjades men hans liv gick inte att rädda.

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.

