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

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under augusti 2020
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna i drunkningsolyckor
visar att 14 personer mist livet under augusti i år jämfört med 4 personer under augusti 2019. Totalt har 68
personer omkommit i år jämfört med 44 under samma period 2019. 68 personer är lika många som omkom
i drunkningsolyckor som för hela 2019.
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Sommaren 2020 - Allt annat än en normal sommar!
Coronapandemin har lamslagit stora delar av världen således även Sverige. När världen stängt ner
återstod att planera för hemester och svemester vilket bland annat visat sig i rekordförsäljning av
fritidsbåtar, privata pooler och att flytvästar sålt slut som aldrig förr. Förmodligen vittnar detta om att fler
har upptäckt vatten som fritidsaktivitet, vilket är väldigt positivt. Tyvärr avspeglas det också i Svenska
Livräddningssällskapets preliminära statistik över omkomna i drunkningsolyckor. När vi summerar
sommarmånaderna maj till augusti är det 23 personer fler som mister livet 2020 än 2019 och för året
noterar vi att det omkommit lika många till och med sista augusti 2020 som för hela året 2019. När fler
söker sig till vattnet ökar exponeringen och således drunkningsolyckorna. Vid en närmare överblick
över antalet i den preliminära statistiken går det att koppla mönstret till fyra faktorer som samverkar och
påverkar antalet omkomna i drunkningsolyckor; väder, exponering, attityder och beteenden. Sammantaget
kan vi påverka tre av dessa.
Väder - sommaren har präglats av att skifta under perioden och varierat från rekord i soltimmar,
lufttemperaturer och nederbörd. Fler soltimmar och höga lufttemperaturer lockar fler till vattnet liksom det
omvända för mulet, svalare och nederbörd. Vädret kan vi inte påverka men vi kan lära oss använda vädret
som indikator på att fler kommer söka sig till vattnet vid soligt och varmt väder.
Exponering - Bada ofta och säkert. Vi vill se fler besök på våra badanläggningar och vi vill att fler ska
få möjlighet att njuta av friluftslivet till sjöss. Fler ska ges möjlighet att upptäcka glädjen som vattnet kan
medföra i upplevelser och äventyr. Här behöver landets ansvariga för badanläggningar möjliggöra för
besökaren att ta till sig om vilka förutsättningar som gäller såväl specifikt för platsen som generellt vid bad,
det vi kallar för badvett.
Attityder och beteenden - Att bekanta sig med vattnet och bli ”vattenvan” är en av grunderna för att lära
sig simma och att lära sig simma är en förutsättning för att självständigt kunna upptäcka andra aktiviteter
i, på och vid vatten. Livsviktig kunskap som stärker folkhälsan och möjliggör ett rikare friluftsliv i någon
av Sveriges cirka: 100 000 sjöar, längs med vårt lands cirka 2 500 km långa kuststräcka, upp emot 2 700
friluftsbad och runt 450 offentliga badanläggningar.

Svenska Livräddningssällskapet har allt sedan riksorganisationen bildades 1898 propagerat för säkerhet
i, på och vid vatten, verkat för utbredd kunskap om livräddning och främjat allmän simkunnighet hos
allmänheten. Vår övertygelse vilar tryggt i att drunkningsolyckor kan förhindras och att vägen framåt går
igenom ökad kunskap, samverkan mellan organisationer, myndigheter, forskarsamhället, näringslivet
och att vi tillsammans med kraft och fokus enas om målsättningen ett Sverige fritt från drunkning. Ett
arbete som innebär att göra skillnad i människors vardag.
Allt detta ovan är vi med och stöttar en normal sommar, men vi står även fast och fokuserat
beslutsamma även när tillståndet i nationen är allt annat än normalt.
Nollvisionen är viktigare än någonsin. Okunskap är farligt, inte vatten!

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under augusti 2020
9/8 Älv, bad, man, 30 årsåldern
Klubbfors, Piteå kommun, BD-län
Man i 30-årsåldern har återfunnits av polis drunknad i Klubbfors Piteå kommun. Mannen försvann
kvällen innan efter kvällsbad.
10/8 Sjö, övrigt, man,
Mölnorträsk, Fårö, I-län
En man på Fårö har avlidit efter en drunkningsolycka vid Mölnorträsk på Fårö.
Räddningstjänsten fick larm om en misstänkt drunkningsolycka och mannen hittades inte långt
från strandkanten. Mannen fördes med helikopter till lasarettet, men hans liv gick inte att rädda. De
närmaste anhöriga är kontaktade.
13/8 sjö, fritidsbåt, man, 80 årsåldern
Bolmen, Gislaveds kommun, F-län
En man i 80-årsåldern omkom under torsdagseftermiddagen i en drukningsolycka i sjön Bolmen i
Gislaveds kommun. Ett större räddningspådrag larmades vid kvart över två till den norra delen av sjön
Bolmen sedan mannen av okänd anledning ramlat i vattnet från en båt. Enligt polisen ska mannen
ha befunnit sig i vattnet i uppemot en halvtimme innan han drogs upp på land. En läkare som råkade
befinna sig på platsen påbörjade återupplivningsförsök när larmet kom till SOS Alarm. Strax efter
klockan 15 fördes mannen i ambulans till Värnamo sjukhus och vid 17-tiden meddelade polisen att
mannen avlidit. Anhöriga är underrättade.
14/8 Sjö, bad, man, 25-årsåldern
Lindesberg, Örebro, T-län
En man i 25-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka vid en sjö i Lindesberg, norr om Örebro.
Enligt vittnen som ringt till SOS Alarm har man sett en person simma i sjön för att därefter försvinna.
Man lyckas återfinna mannen och på börja HLR innan han därefter fördes till sjukhus. Senare på kvällen
meddelade sjukvården att hans liv inte gick att rädda.
15/8 Hav, övrigt, man, 50-årsåldern
Östra Stranden, Halmstad, N-län
En man i 50 årsåldern har av allmänheten påträffats livlös i vattnet vid Östra Stranden i Halmstad.
Personerna simmade ut och drog in kroppen till land och påbörjade HLR. Efter cirka 40 minuter
transporteras kroppen av ambulanspersonal till sjukhus. Mannen är identifierad och anhöriga
underrättade. Det finns ännu inga vittnen som har kunnat redogöra för vad som har hänt eller när
mannen har hamnat i vattnet.

15/8 Sjö, bad, kvinna
Lommarbadet, Norrtälje, AB-län
En kvinna har omkommit genom drunkning i samband med en simtur i sjön Lommaren i Norrtälje
kommun.
16/8 Sjö, bad, man
Stora Hensjön, Tingsryd, G-län
Vid 15-tiden på söndagen hittades en äldre man under ytan i Stora Hensjön i Tingsryds kommun. Han
hade varit ute och simmat. Mannen fördes till sjukhus med ambulans. Där kunde man konstatera att
han avlidit.
16/8 Sjö, övrigt, kvinna, 70-årsåldern
Lögarängsbadet, Västerås, U-län
En kvinna i 70-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i närheten av gamla Lögarängsbadet i
Västerås. Allmänheten upptäckte en livlös kropp i vattnet vid bryggorna. De fick upp henne och
påbörjade HLR. Ambulans kom till platsen och tog över, men kvinnans liv gick inte att rädda.
Kvinnans anhöriga har underrättats.
18/8 Bassäng, bad, pojke, 6 år
Falsterbo, Vellinge, M-län
En pojke har omkommit i en drunkningsolycka i en simbassäng vid en skola i skånska Falsterbo.
Olyckan inträffade när eleven var med sin klass för att bada. Olyckan kommer utredas som
arbetsplatsolycka, vållande till annans död och intern av Vellinge kommun då olyckan inträffar under
skoltid.
19/8 Sjö, bad, pojke, 12 år
Tullingesjön, Huddinge, AB-län
En 12-årig pojke avled efter en drunkningsolycka vid Tullingesjön. Pojken var och badade med några
vänner när han försvann i vattnet. Larmet om olyckan vid Tullingesjöns norra strand, i närheten av
Flottsbro i Huddinge. Han ska ha dykt i vattnet från några klippor men inte kommit upp. Kroppen
påträffades på fyra meters djup oklart hur länge han legat i vattnet. Efter hjärt- och lungräddning på
plats fördes pojken med ambulanshelikopter till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Anhöriga är
underrättade. Polisen kommer att utreda händelsen.
19/8 Vattenfylld grop, övrigt, man, 60-årsåldern
Haparanda, BD-län
En död man i 60-årsåldern har hittats i en vattenfylld grop i centrala Haparanda. När
räddningstjänsten kom till platsen visade det sig handla om en avliden person och polisen beordrades
till platsen. Ärendet kommer hanteras som en drunkningsolycka. Anhöriga är underrättade.
26/8 Hav, övrigt, fordon, man och kvinna, 80-årsåldern
Sturkö, Karlskrona, K-län
Ett äldre par har hittats döda i sin bil i vattnet utanför Sturkö under onsdagsmorgonen. Det äldre paret
försvann på tisdagskvällen och polisen sökte efter dem under natten och morgonen.
30/8 Sjö, fritidsbåt, man, 80-årsåldern
Siljan, Gesunda, Mora, W-län
Man i 80-årsåldern som varit försvunnen sedan hans gummibåt påträffats i Siljan har påträffats
avliden av dykare. Gummibåten upptäckts vid bron över till Sollerön vid Gesunda. I gummibåten låg
en mobiltelefon och keps. Polisen har haft kontakt med anhöriga som campar i närheten som berättat
att det är en man i 80-årsåldern som varit ute i gummibåten för att fiska.

Ytterligare information
Mikael Olausson, Områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45
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.

