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INLEDNING
Svenska Livräddningssällskapet är en frivilligorganisation som sedan
1898 arbetar med att informera och utbilda om säkerhet i och omkring
vatten. Under dessa år har vi förespråkat att simkunnighet, livräddning
och säkerhet skall var naturliga delar av våra liv. Vi vill att alla ska känna
trygghet i våra bad och simhallar, och fullt ut kunna njuta av vad Sveriges natur, med sjöar, vattendrag och hav, har att erbjuda. Vi vill uppnå
vår vision ”Noll drunkningar!”

Som en del av vårt arbete sammanställer vi årligen statistik över hur många som
omkommer genom drunkning. 2020 års statistik visar på ett klart lägre antal
drunkningar än genomsnittet för de senaste 20 åren. Under 2020 har 77 personer
mist livet genom drunkning. Detta är något fler än 2019 då 68 drunknade. Detta är
mycket glädjande och det hade inte gått utan alla som arbetar för vår vision, alla
ideella, tjänstemän och de som ger bidrag till eller på annat sätt stödjer vår verksamhet. Vårt gemensamma arbete ger resultat. Svenska Livräddningssällskapet
vill, i tider där det är allt svårare att få bidrag eller stöd och där ideellt arbete inte
är lika naturligt som förr, fortsätta kampen för ett Sverige fritt från drunkning och
förhindra varje tragedi som en drunkning innebär. För att klara detta behöver vi
alla hjälpas åt med personligt engagemang och ansvarstagande samt att samhället,
företag och allmänhet ger oss vårt stöd.
Anders Jacobsson
Ordförande Svenska Livräddningssällskapet
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Preliminär årsrapport för omkomna
vid drunkningsolyckor 2020
TOTALT 2019

TOTALT 2020

PER 100 000 INVÅNARE
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Ytterligare information
Mikael Olausson, Områdesansvarig Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se
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SAMMANFATTNING

OMKOMNA VID
DRUNKNINGSOLYCKOR
2020

77

Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport, visar att 77 personer
mist livet vid drunkningsolyckor 2020. Det är det näst lägsta antalet (2019 lägst
med 68 personer) under hela 2000-talet och 34 personer färre än medeltalet (~111
personer) för de senaste 20 åren. De som omkommer är oftast män, 64 personer
eller cirka 83 procent. Åldersspannet 60 år och äldre är överrepresenterat med 36
personer eller cirka 47 procent av samtliga omkomna. Dödsolyckorna inträffar
oftast i en sjö, 48 tillfällen eller 62 procent av händelserna. Under 2020 har de
flesta dödsolyckorna inträffat i samband med en badolycka, 29 personer eller cirka
39 procent omkommer till följd av drunkning i samband med bad. Noterbart är
att 23 (~79%) av händelserna inträffar på en officiell badplats med kommunalt
huvudmannaskap där livräddare saknas. Det motsvarar 79 procent av samtliga
dödsolyckor i samband med bad. Flest dödsolyckor inträffar i juni månad där 26
personer mister livet. I juni inträffar också merparten av badolyckorna. Flest omkommer en lördag, 19 händelser. Drunkningsolyckor inträffar jämnt fördelat över
hela landet men region Stockholm (AB-län) noteras för flest dödliga drunkningsolyckor med elva personer som mister livet. Värmland noterar noll drunkningar för
andra året i följd.

Tillbakablick över året som gått…
Mars- många isolyckor under en och samma period
”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 täckta 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.”
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
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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.”
”Under året har Svenska Livräddningssällskapet rapporterat om överfulla badstränder och friluftsbad, rekordsiffror för båtförsäljning såväl som privata poolinvesteringar. Flytvästar tog slut hos tillverkare och i butiker och fiskelyckan har
prövats i sällan skådad omfattning. Svenska folket har återupptäckt friluftslivet i
samband med vatten. Uppmaningar om hemarbete har sannolikt bidragit till att
fler förlade sin vardag till fritidshusen och fler har fått mer tid över till att faktiskt
ta vara på och uppskatta friluftslivet.”
Juni - 26 personer mister livet vid drunkningsolyckor
”Högsta antalet omkomna i juni under hela 2000-talet (n=26), 11 personer fler än
medeltalet (n~15) för juni månad. Från lördag den 13 juni till och med sista juni
omkommer i snitt en person om dagen och antalet omkomna under en dag kulminerar lördagen den 20 juni då fyra personer mister livet samma dag. 12 dödsolyckor är förknippade med bad, fem med fritidsbåt och övrigt samt en vid fiske. 11 av
dödsolyckorna inträffar i insjöar, åtta i hav, tre i älv, en i å och en i en badtunna. 14
personer är av manligt kön, fem kvinnor, två pojkar och en flicka. För tre personer
saknas det uppgift om ålder.”

UTÖVER
”
PROFESSIONEN

KVARSTÅR
ALLMÄNHETEN,
DU OCH JAG,
SOM SANNOLIKT HAR
DEN STÖSTA MÖJLIGHETEN
ATT FÖRHINDRA
DRUNKNINGSOLYCKORNA.”

Hösten 2020 - Vi ser oroande effekter av pandemi
”Flera kommuner stänger ner sina verksamheter för allmänheten, som exempelvis
gymnasier, bibliotek samt sport- och badanläggningar. Särskilt det senare påverkar
kraftigt möjligheten för många att utöva viktig fysisk aktivitet. Tyvärr får vi också
signaler om att flera kommunala utbildningsförvaltningar pausar eller ställer in det
viktiga ”skolsimmet” för elever i grundskolan. Svenska Livräddningssällskapet är
oroliga för hur detta kan komma att påverka simkunnigheten negativt för grundskoleelever runt om i landet. Några är redan drabbade, men det får inte bli fler. Vi
uppmanar samtliga kommuner som har eller funderar på att ställa in den viktiga
simundervisningen i pedagogisk verksamhet att tänka om och ställa om. Inte ställa
in. Okunskap är farligt. Låt inte 2020 bli ett negativt år även när det kommer till
simkunnigheten för kommande generationer!”

Trender
Antalet personer som omkommer vid drunkningsolyckor verkar fortsatt att
minska, om än marginellt de senaste åren. Vid en djupare titt i historieböckerna
kan man se att utvecklingen varit mycket god. Sedan 1960-talet är den positiva
utvecklingen markant. Från cirka 340 dödliga drunkningsolyckor rasar antalet ned
till 117 dödliga drunkningsolyckor för 2010-talet. Det motsvarar en sänkning från
4,4 till 0,7 personer per 100 000 invånare. Samtliga aktiviteter redovisade i denna
rapport avtar såsom; fiske, fritidsbåt och isolyckor, samt för samtliga åldersspann
sedan 2000. Där det inte går att utläsa en positiv utveckling är vid badrelaterade
olyckor, där är utvecklingen snarare stabil eller något ökande.
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Foto: Tord Thuresson

Framtidens utmaningar
Bättre förståelse kräver data och evidens
När Svenska Livräddningssällskapet bildades 1898 omkom ca 1 000 personer per
år (4,8/100 000) i drunkningsolyckor att jämföra med 77 personer 2020 (0,7/100
000). Utvecklingen är fantastisk men det finns också anledning att fundera över
hur vi kan fortsätta att stärka individer och samhälle för att inte tappa fart i arbetet
med att främja, förebygga och avhjälpa drunkning som företeelse. Vi kan lära
av historien för att försöka förstå samtiden och därigenom ta ut riktningen för
framtiden. Sedan 2014 utgör definitionen för drunkning en viktig ledstjärna för
allt arbete i organisationen. Drunkning per definition innebär att den som drabbas
kan avlida eller överleva, med eller utan skador. Statistiken som presenterats i
föreliggande rapport avgränsas till omkomna i samband med drunkningsolyckor.
Sannolikt att mörkertalet är stort för den reella omfattningen av drunkning. Under
2018 ger Svenska Livräddningssällskapet uppdraget till Sifo Kantar att genomföra
en attitydundersökning, en specifik fråga behandlar; ”erfarenheter av drunkning
bland vuxna”. Där uppger 3 procent eller motsvarande 225 000 personer att de har
erfarenhet av drunkningstillbud de senaste tre åren. Resultatet av undersökning
bekräftar delvis det Svenska Livrädningssällskapet anat en längre tid; drunkning
omfattar många fler än att endast avgränsas till dem som förolyckas i samband
med drunkning. Samma år bekräftar Världshälsoorganisationen (WHO) samhällsutmaningen och uppmanar världens alla livräddningsorganisationer att kartlägga
omfattningen av, det så kallade ”Non-fatal drownings” som antas inträffa. Svenska
Livräddningssällskapet tillsammans med Karolinska institutet svarar upp och
som en direkt respons initierar organisationerna en omfattande registerstudie på
nationell nivå; ”Karakteristika för drunkning i Sverige över 15 år mellan 2003 och
2017.”
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Drunkning i sin helhet behöver kartläggas ytterligare för att bättre förstå hela omfattningen och därmed kunna utröna vilka bakomliggande faktorer som leder fram
till drukning. Till exempel beteenden och attityder hos människor, infrastruktur
kopplat till samhällsplanering, medicinska fenomen liksom strukturer och system
kopplade till främjande, förebyggande och avhjälpande insatser för allmänhet och
profession med mera.
Svenska Livräddningssällskapet är en av civilsamhällets viktiga aktörer, vi stöttar
och täpper till det organisatoriska mellanrummet mellan myndigheter, näringsliv, organisationer och forskarsamhället. Det är vår övertygelse att de allra flesta
drunkningsolyckorna går att förebygga med relativt enkla åtgärder, såväl på
individnivå som på samhällsnivå. För individen handlar det mycket om att inte
överskatta sin förmåga i, på och vid vatten och att inte underskatta drunkningsförloppet. På samhällsnivå kan det innebära att huvudmän för landets friluftsbad tar
sitt ansvar och lever upp till legala krav att göra vattenmiljöer säkra för alla.
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 till de förolyckade
tvingas utstå. Men genom nya kunskaper, insikter och ödmjukhet inför det som
varit är det Svenska Livräddningssällskapets förhoppning att varje öde bakom
siffrorna i sammanställningen kan utgöra en länk för att öka förståelsen om
drunkningsolyckor.

Metod								
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 MSB;s 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 drunkningsolyckor i Sverige samt
svenska medborgare utomlands – exklusive suicid och brottsfall.

~100 000 sjöar

~3000 km kust

~2700 badplatser
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Historisk utveckling
Antal omkomna under 2000-talet

Historisk utveckling sedan 60-talet

DRUNKNINGSDEFINITION:

”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.”
Kring slutet av 1800-talet, när Svenska Livräddningssällskapet bildades, omkom
i Sverige drygt 1000 personer (~21 personer per 100 000 invånare) vid drunkningsolyckor varje år. Under 1940-talet sjönk antalet omkomna till cirka 500 per
år (~8 personer per 100 000 invånare). Detta tack vare en kraftig satsning på den
allmänna simkunnigheten. Drunkningstalen har sedan fortsatt pressats ner i takt
med att bland annat allt fler har lärt sig simma och fått ökad kunskap om förebyggande förhållningssätt i samband med aktiviteter och vistelse i, på och vid vatten.
Som ett komplement till traditionell simskola tog Svenska Livräddningssällskapet
fram Barnens Livräddningsskola 1993. Materialet fokuserar framförallt på elever
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i grundskolan med utgångspunkt i; ”Att man lärt sig simma är ingen garanti för att
man inte kan hamna i en drunkningssituation”. Barnens Livräddningsskola finns
som digital kurs och som häfte och ger kunskap kring Bad-, Båt-, Is- och Vädervett.
Utvecklingen har allt sedan dess utvecklats i rätt riktning och 2009 är första året
som antalet förolyckade är färre än 100 personer (82 personer) och 2010 är det år
som fram till 2019 varit det år med lägst antal omkomna i drunkningsolyckor med
79 personer. Mellan åren 2007 och 2011 var drunkningstalet 93 omkomna personer per år (1,3 personer per 100 000 invånare) och åren 2012 till 2017 är snittet 120
personer per år (1,1 personer per 100 000 invånare). Fem årsperioden (2012 - 2016)
har oroat samtliga som arbetar aktivt för att förbygga och rädda liv vid drunkningstillbud. Med ett medelvärde på 120 personer som omkommer per år var
tendensen mycket oroande. Med 2018 års historiskt höga antal, så pass många som
135 personer omkommer och med sensationellt högt drunkningstal om 1,4 personer per 100 000 invånare kunde det vara början på en oroande utveckling. Därför
är det mycket positivt att drunkningstalet nu åter tryckts ner till 0,7 personer per
100 invånare eller 77 personer för den aktuella rapporten.

Omkomna per 100 000 invånare

Foto: Bluejava, Mostphotos
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Aktivitet

OKUNSKAP ÄR
”
FARLIGT, INTE
VATTEN”

I diagrammet ovan redovisas omkomna i drunkningsolyckor fördelat på aktivitet.
Diagrammet samlar de i huvudsak avgörande aktiviteterna. I samband med bad
förolyckas flest, där antalet uppgår till 29 personer eller cirka 38 procent av samtliga 77 dödsfall till följd av drunkning. Fritidsbåtsolyckor leder till att 24 personer
omkommer eller cirka 31 procent av alla dödliga drunkningar. I samband med
fiske omkommer 11 personer eller cirka 14 procent och i samband med isaktiviteter mister 10 personer livet vilket motsvara cirka 13 procent av samtliga händelser.
I fältet för övrigt redovisas de förolyckade som i nuläget inte går att härleda till
någon specifik orsak eller där aktiviteten är känd men inte går att koppla till de
vanligaste aktiviteterna eller att det är för få händelser till exempel; bil, fyrhjuling,
vattenskoter med mera. Det kan också vara så att en kropp påträffats i ett vattendrag och där preliminär dödsorsak är drunkning.
Redovisningen i diagrammet är avsedd att ge en överskådlig bild av de huvudsakliga aktiviteterna som är mest frekventa i den preliminära statistiken och förhållandet mellan aktiviteterna. För fritidsbåtar redovisas samtliga händelser med dödlig utgång i samband med att personen befunnit sig på båt/kanot/surfbräda/Stand
Up Paddelboard (SUP)/vattenskoter/flytbrygga med motor med flera eller varit
på väg till båt eller liknade, när den legat förtöjd. Det medför att det förekommer
vissa dubbelnoteringar till exempel under fritidsbåt och fiske samt is och fiske.
Under fältet fiske förekommer samtliga fall där fiske förekommit. Under fritidsbåt
förekommer de händelser där personen fiskat från båt (åtta tillfällen) och under is
förekommer de fall där personen bedrivit is-fiske (två tillfällen).

The Drowning Chain of Survival består av fem åtgärder som kan användas för att förebygga
och minska dödlighet vid drunkningsolyckor.
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Fritidsbåt

Under 2020 miste 24 personer (~31 %) livet genom drunkning i samband med
fritidsbåtsolyckor. Det är fyra fler än 2019 (19) och sex färre än medeltalet (29) för
perioden 2000 2020.
18 av drunkningsolyckorna eller 78 procent inträffar i sjö och sex i hav. Samtliga
omkomna är av manligt kön och åldersspannet fördelar sig enligt följande; en
person (~4 %) 15-18 år, nio personer (~39 %) i åldersspannet 19-59 år och 14 personer (~57 %) i åldersspannet 60 år och äldre. En person saknas det uppgifter om
ålder vid sammanställningen av denna rapport. Vid 16 tillfällen (~74 %) saknade
personen flytväst.

DEN SOM
”
INTE ANVÄNDER
FLYTVÄST
MÅSTE VARA
KORKAD.”

Beteckning

Region

Antal

O

Västra Götaland

4

AB

Stockholm

3

BD

Norrbotten

3

F

Jönköping

2

Y

Västernorrland

2

D

Södermanland

1

E

Östergötland

1

K

Blekinge

1

M

Skåne

1

N

Halland

1

T

Örebro

1

W

Dalarna

1

X

Gävleborg

1

AC

Västerbotten

1

BD

Norrbotten

1

Totalt
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Bad

SIMKUNNIGHETSDEFINITION:

”Simkunnig är den som
kan falla i på djupt vatten, få huvudet under
och efter att åter ha tagit
sig upp till ytan, kan simma 200 meter i en följd
varav 50 meter ryggsim.”

Under 2020 omkommer 29 personer (~38%) i badrelaterade olyckor. Det är 12
personer fler än 2019 (17) och en person mer än medeltalet för 2000-talet.
Badolyckorna inträffar vid 18 tillfällen i en sjö, sju tillfällen i hav och två tillfällen
i älv. Vid två tillfällen inträffar dödsolyckan i bassäng; privat pool respektive offentlig badanläggning. Vid 23 tillfällen inträffar dödsolyckan vid en obevakad offentlig badanläggningen, strand och bassäng. Vid 25 tillfällen är den omkomne av
manligt kön och åldersfördelningen ser ut som följer: 12 personer i åldersspannet
19-59 år, åtta personer 60 år och äldre samt 5 personer 0-18 år. För fyra personer
saknas uppgift om ålder. Fem personer av dem som avlider är av manligt kön.
.

Beteckning

Region

Antal

AB

Stockholm

8

M

Skåne

3

O

Västra Götaland

3

U

Västmanland

3

G

Kronoberg

2

K

Blekinge

2

X

Gävleborg

2

D

Östergötland

1

T

Örebro

1

Y

Västernorrland

1

AC

Västerbotten

1

BD

Norrbotten

1

Int.

Internationellt

1

Totalt
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Fiske

Under 2020 miste 11 personer (~14%) livet genom drunkning i samband med
fiskeolyckor. Det är tre färre än 2019 (14) och fyra färre än medeltalet (15) under
2000-talet.
Vid nio tillfällen inträffade fiskeolyckan på/vid en sjö och en gång vardera vid hav
och älv. Vid åtta tillfällen inträffade olyckan i samband med fritidsbåt och vid två
tillfällen sker olyckan vid is-fiske och vid ett tillfälle från land. Samtliga personer
som förolyckas är män där sju är 60 år eller äldre, tre personer i åldersspannet 19-59
år och en pojke som blev 15 år.
Observera!
Antalet ovan redovisar samtliga kända tillfällen där fiske har varit en del av flera
aktiviteter. Vid åtta tillfällen har fisket skett i samband med fritidsbåt och vid två
tillfällen i samband med is-fiske. Dessa olyckor har också noterats under sammanställningen av fritidsbåts- respektive is-olyckor.

Beteckning

Region

Antal

AC

Västerbotten

3

O

Västra Götaland

2

Y

Västernorrland

2

BD

Norrbotten

2

D

Östergötland

1

W

Dalarna

1

Totalt
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14

Is

KUNSKAP
UTRUSTNING
SÄLLSKAP
Läs mer på
issäkerhet.se

Under 2020 miste 10 personer (~13%) livet i samband med isrelaterade olyckor. Det
är en färre än 2019 (11) och tre personer färre än medeltalet (~14) för perioden de
senaste 20 åren.
Samtliga dödsolyckor i samband med is-olyckor inträffar på sjöar. De flesta olyckorna, sex stycken, inträffade i mars månad. Vid två tillfällen färdas personen på snöskoter, ett tillfälle med fyrhjuling, spark och under skridskofärd. Två av personerna
omkommer i samband med att de utför arbete på isen. Samtliga personer utom en är
av manligt kön. Åldersfördelningen ser ut som följer, sju personer är 60 år och äldre
varav tre personer är över 80 år, tre personer återfinns i åldersspannet 19-59 år.

Beteckning

Region

Antal

W

Dalarna

3

AC

Västerbotten

3

Z

Jämtland

2

X

Gävleborg

1

BD

Norrbotten

1

Totalt
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Övrigt

Under rubriken övrigt återfinns 13 omkomna personer (~17%) för 2020. 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 har förmodligen föregåtts av att personen trillat/fallit eller utav ett sjukdomsfall.

Foto: Lars Johansson, Mostphotos
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Vattendrag

SVERIGE BESTÅR
AV CIRKA:
•
•
•
•
•

100 000 sjöar
3 000 km kuststräcka
80 000 privata pooler
470 publika bassänger
2 700 friluftsbad

Drunkning med dödlig utgång inträffade vid 48 tillfällen (~62%) i sjöar vilket
är ett ovanligt högt antal, fem tillfällen fler än för referensperioden 2000-2020.
Majoriteten av dödsolyckorna i, på eller vid en sjö inträffar vid 18 tillfällen vid bad
eller i samband med fritidsbåt. Vid 20 (~26%) tillfällen i hav, vilket är relativt låg
frekvens med åtta färre händelser än medeltalet under 2000-talet.

Könsfördelning

Könsfördelningen följer det traditionella mönstret där män är kraftigt överrepresenterade med 64 personer (~83%) jämfört med 13 (~17%) kvinnor. Av dessa är sex
personer under 18 år, fem pojkar och en flicka.
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Ålder
Åldersfördelning 2020

Åldersfördelningen som redovisas visar att flesta personer i åldersspannet 60 år
och äldre mister livet vid drunkningsolyckor med 36 personer. Det är tio färre än
medeltalet för 2000-talet (~46). Personer 19-59 år uppgår till 28 personer (~51) och
för barn och ungdomar 0-18 år omkommer sex individer, tre färre än medeltalet för
2000-talet (~9).
”HÅLL BARN OCH ICKE
SIMKUNNIGA PÅ ARMLÄNGDS AVSTÅND”

Barn, särskilt under 12 år och ej simkunniga, betraktas i det förebyggande drunkningsarbetet som sårbara individer. Sverige har historiskt sätt framgångsrikt funnit
former för främjande verksamheter riktade till målgruppen. Dessa insatser, främst
via grundskolan, är aktiviteter som inte kan tas förgivet. Under 2020 har landets
huvudmän ställts in för stora utmaningar kopplade till restriktioner med anledning
av pandemin och mer eller mindre i praktiken tvingats stänga badanläggningar.
Olyckligtvis har stängningarna påverkat simundervisning i pedagogisk verksamhet
negativt.

Åldersfördelning 2020 jämfört med 2019 och medeltalet för
2000-2020
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När inträffar olyckorna
Månad

” UNDER 2020 INTRÄFFAR
FLEST DÖDSOLYCKOR PÅ
LÖRDAGAR”

Januari och oktober är positiva utropstecken där noteras årets NOLLOR! Däremot
utmärker sig juni som den månad där flest personer omkommer vid drunkningsolyckor. Det är bottenrekord utifrån ett historiskt perspektiv då juni 2020 notera det
högsta antalet omkomna för hela 2000-talet (n=26), 11 personer fler än medeltalet
för perioden (~15). Från lördag den 13 juni till och med sista juni omkommer i
snitt en person om dagen och antalet omkomna under en dag kulminerar lördagen
den 20 juni då fyra personer mister livet samma dag. 12 dödsolyckor är förknippade med bad, fem med fritidsbåt och övrigt och en vid fiske. 11 av dödsolyckorna
inträffar i insjöar, åtta i hav, tre i älv, en i å och en i en badtunna. 14 personer är
av manligt kön, fem kvinnor, två pojkar och en flicka. För tre personer saknas det
uppgift om ålder.

Veckodagar

Svenska Livräddningssällskapet OMKOMNA VID DRUNKNINGSOLYCKOR ÅRSRAPPORT 2020

19

Geografisk fördelning

Som tidigare år inträffar drunkningarna i hela landet. Dock noteras en överrepresentation till de mer folktäta regionerna. Stockholm noterar 11 dödliga drunkningsolyckor vilket är två färre än medeltalet för 2000-talet (~13) och Västra
Götaland med 10 dödsolyckor i samband med drunkning, vilket är under medeltalet (~11). Västernorrland och Norrbotten noterar sex händelser vardera, Bleking
och Västerbotten noterar fem händelser vardera och Jönköping, Skåne, Dalarna
och Gävleborg noterar fyra händelser.
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Kortfattad beskrivning fördelad på
respektive län
Inom parentes symboliserar antalet föregående år.
Stockholm, AB-län, 11 personer (11)
25/6 Sjö, bad, kvinna
Kanaanbadet, Vällingby, Stockholm, AB-län
Den kvinna som anmäldes försvunnen vid Kanaanbadet i västra Stockholm på torsdagen
har hittats avliden. Enligt polisen ska kvinnan ha dött av drunkning.
20/6 Sjö, bad, flicka, 10-årsåldern
Slagsta, Botkyrka kommun, AB-län
En tio-årig flicka har avlidit efter en drunkningsolycka vid Slagstabadet i Botkyrka kommun. Flickan fick hjärt- och lungräddning på platsen och fördes med ambulanshelikopter till
sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda.
21/6 Hav, bad, man, 58 år
Fjärdlång, Ornö, Haninge kommun, AB-län
Hoppar i för att bada och drunknar.
23/6 Hav, bad, kvinna, 60-årsåldern
Södersveds, Ingarö, Värmdö, AB-län
Den kvinna i 60-årsåldern från Haninge som påträffades medvetslös efter ett drunkningstillbud vid Södersveds badplats på Ingarö har avlidit. Hon hämtades med ambulanshelikopter men hennes liv gick inte att rädda.
12/7 Sjö, fritidsbåt, man, 60-årsåldern
Mälaren, Sigtuna, AB-län
Två män hade gett sig ut på en båt i Sigtunafjärden när de hamnade i vattnet. Varav den ene
mannens liv inte gick att rädda. Allmänheten observerade en båt med motorn igång men
inga personer i båten och larmade 112. Anhöriga har underrättats.
18/7 Sjö, bad, man 20 års åldern
Sundbybadet, Huddinge AB-län
Under lördagskvällen försvann en man i 20-årsåldern vid Sundbybadet i Huddinge, söder
om Stockholm. Mannen var och badade tillsammans med kompisar och försvann under
ytan då kompisgänget var på väg tillbaka efter att simmat iväg 200 - 300 meter. Eftersöket
avbröts vid 23-tiden för att återupptas under söndagen. Kroppen återfanns av dykare söndag
kväll. Anhöriga är underrättade.
18/7 Sjö, bad, man 20 års åldern
Sätrabadet, Stockholm AB-län
En man i 20-årsåldern har avlidit efter ett drunkningstillbud vid Sätrabadet i sydvästra
Stockholm. Larmet kom vid 20-tiden på lördagen. Han var där och badade med kompisar
och drogs upp medvetslös ur vattnet. Mannen fördes till Karolinska sjukhuset med ambulanshelikopter men hans liv gick inte att rädda.
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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.
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.
22/9 Hav, fritidsbåt, man
Möja, Värmdö, AB-län
Man på segelbåt föll i vattnet och omkom genom drunkning.
25/9 Hav, fritidsbåt, Man, 50-årsåldern
Baggensstäket, Värmdö, AB-län
Flera enheter larmades till Baggensstäket med uppgifter om man över bord från en segelbåt.
Enligt uppgift från Sjöräddningssällskapet försökte personen simma i land, utan att lyckas.
”Mannen påträffades strax under ytan cirka en halvmeter från land”. Enligt Sjöräddningssällskapet RS Dalarö. Personen, en man i 50-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hans liv gick inte att rädda. Polisens meddelar via mediecenter att mannen
avlidit. Anhöriga är underrättade.

Uppsala, C-län, 1 personer (0)
27/6 Hav, övrigt, kvinna, 75-årsåldern
Gräsö, Östhammar, C-län
En kvinna i 75-årsåldern har hittats död i vattnet på Gräsö i Östhammars kommun.

Södermanland, D-län, 2 personer (0)
5/4 Sjö, fritidsbåt, man 25-årsåldern
Stavsjön, Flen, D-län
Ett sällskap om tre personer beger sig ut i en båt i samband med en fest, båten kapsejsar.
Två män i 45-årsåldern lyckas simma i land på en mindre ö, den tredje mannen i 25-årsåldern påträffas medvetslös i vattenbrynet. Mannes liv går inte att rädda. Anhöriga är
underrättade.
20/7 Sjö, bad, man 30-årsåldern
Borsöknasjön, Eskilstuna D-län
En man i 30-årsåldern hittades död i Borsöknasjön i Eskilstuna. Det var en privatperson
som larmade om den misstänkta drunkningsolyckan på måndagsmorgonen efter att ha
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påträffat tillhörigheter som kläder och en mobiltelefon vid strandkanten. Det var med
hjälp av en så kallad dykrobot som mannen kunde hittas 40 meter ut från land på ett
djup av fem meter. Anhöriga har underrättats.

Östergötland, E-län, 1 personer (4)
18/9 Sjö, fritidsbåt, man, 70-årsåldern
Östra Lägern, Ydre kommun, E-län
Förbipasserande hade uppmärksammat en tom båt flytandes på sjön, och sedan
funnit den drunknade mannen. De förbipasserande gjorde hjärt- och lungräddning
och mannen fördes med ambulans till sjukhus, men avled senare på sjukhuset.
Den avlidne mannen är i 70-års åldern och hemmahörande i en annan kommun.
Det finns i nuläget ingen misstanke om brott och anhöriga är underrättade.

Jönköping, F-län, 4 personer (2)
30/4 Sjö, övrigt, kvinna, 85-årsåldern
Agnsjön, Gislaved, F-län
En äldre kvinna drunknade på torsdagen i en sjö i Hestra, nära Gislaved i Småland. Larmet om olyckan kom vid niotiden på morgonen. Det finns ingen misstanke om att kvinnan utsatts för brott. Kvinnans anhöriga är underrättade.
3/6 Å, övrigt, man, 45-årsåldern
Norrahammar, Jönköping, F-län
En medelålders man har hittats död i Tabergsån i Norrahammar. Mannens anhöriga är underrättade.
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.
5/9 Sjö, fritidsbåt, fiske, man, 70-årsåldern
Frissjön, Sävsjö, F-län
Insatsen inleddes sedan en båt hittats upp och ned i vattnet vid 15.30-tiden. En elmotor ska ha varit i gång när båten hittades. En man i 70-årsåldern har spårats som
ägare till båten. Mannen påträffades omkommen en dryg vecka efter med hjälp av
drönare. Anhöriga till den försvunne mannen är underrättade.
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Kronoberg, G-län, 2 person (2)
14/7 Sjö, bad, man, 54 år
Kuppersjö, Tingsryd, G-län
En dansk turist försvann under en simtur vid ett friluftsbad söder om Tingsryd.
Enigt vittnen på platsen ska mannen simmat tillsammans med sin dotter cirka
hundra meter ut från stranden och cirka tvåhundra meter till närmsta brygga.
Dottern kunde ta sig till land och därifrån larma 112. Ett stort antal resurser kal�lades till platsen med bland annat räddningstjänst med fyra båtar, ambulans, polis,
helikopter och dykare från kustbevakningen genomförde eftersöket. Personen
påträffades först dagen efter av dykare. Anhöriga är underrättade.
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.

Kalmar, H-län, 1 personer (4)
22/6 Hav, övrigt, kvinna, 70-årsåldern
Slottsholmen, Västervik, H-län
En kvinna i 70-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i Västervik. Kvinnan hittades i vattnet vid Slottsholmen. Hon fördes till sjukhus med ambulans,
men under eftermiddagen meddelade polisen att kvinnan hade avlidit. Anhöriga är
underrättade.

Gotland, I-län, 1 personer (0)
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.

Blekinge, K-län, 5 personer (3)
20/6 Sjö, bad, man, 50-årsåldern
Funnesjö, Ronneby, K-län
En man i 50-årsåldern omkom genom drunkning i Funnesjön norr om Ronneby.
Vid sex-tiden larmades räddningstjänsten efter att mannen som var ute på en simtur försvann. När de kom fram kunde de efter bara någon minut få upp mannen ur
vattnet och gjorde hjärt-lungräddning. Mannen fördes till Blekingesjukhuset men
hans liv gick inte att rädda. Polisen bekräftar på lördagsförmiddagen att mannen
är avliden och att anhöriga är underrättade.
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27/6 Hav, bad, man, 60-årsåldern
Stumholmen, Karlskrona, K-län
En man i 60-årsåldern har avlidit efter en drunkningsolycka på Stumholmen i
Karlskrona. Räddningstjänsten kallades till Stumholmen där mannen anträffades i
vattnet. Han fördes till sjukhus i ambulans men kunde inte räddas. Polisen betraktar händelsen som en olycka och har underrättat mannens anhöriga.
1/7 Sjö, fritidsbåt, kanot, man, 55 år
Älmtsjön, Karlshamn, K-län
En 55-årig man påträffas avliden i Älmtsjön i Karlshamn. Kanoten påträffades
flytandes upp och ner och mannen saknades. Kroppen påträffades först dagen
efter händelsen. Polis, räddningstjänst och ambulans har larmats till platsen och
en räddningshelikopter från Sjöfartsverket deltar i sökandet. Mannens anhöriga
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.

Skåne, M-län, 4 personer (4)
13/6 Hav, bad, man
Borstahusen, Landskrona, M-län
En man har avlidit på sjukhus efter att ha hittats i vattnet vid Borstahusen i Landskrona. Både dykare och yträddare fanns på plats, och mannen påträffades och fördes till sjukhus med helikopter men hans liv kunde inte räddas. Mannens anhöriga
har underrättats. Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.
20/6 Hav, fritidsbåt, småbåtshamn, kvinna, 60-årsåldern
Landskrona, M-län
En kvinna i 60-årsåldern miste livet efter att ha fallit i vattnet i Lundåkrahamnen i
Landskrona. Kvinnan, som använde rullator, skulle tillsammans med anhöriga kliva på en båt då olyckan skedde. Räddningstjänsten anlände och fick upp kvinnan
och genomförde hjärt- och lungräddning. Hennes liv gick inte att rädda.
27/6 Sjö, bad, man 45 år
Saxtorpssjöarna, Kävlinge, M-län
Lördagen den 27 juni eftersöktes en man i 45-årsåldern vid en av de populära
badplatserna vid skånska Saxtorpssjöarna efter ett drunkningstillbud. Mannen
försvann i samband med en simtur. Under onsdagsmorgonen anträffades mannen
efter ett stort sök pådrag både över och under ytan, med dykare, båt, drönare och
helikopter. Polisen misstänker inget brott. Anhöriga till mannen har underrättats.
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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.

Halland, N-län, 2 personer (2)
4/5 Hav, fritidsbåt, kajak, man, 35-årsåldern
Vässingsö, Onsala, N-län
En person hittades flytande bredvid en kajak i vattnet utanför Vässingsö Onsala
på måndagen. Han fördes med ambulans till Sahlgrenska, som under eftermiddagen bekräftade att mannen avlidit. Mannen som var i 35-årsåldern påträffades av
privatpersoner som också larmade 112. Mannens anhöriga är underrättade.
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.

Göteborg/Bohuslän O-län, 10 personer (6)
9/2 Sjö, Fritidsbåt, fiske, man 25 års-åldern, man 30 års-åldern
Fegen, Svenljunga kommun, O-län
Två män i 25 respektive 30 år hamnade i vattnet då deras båt kapsejsade i samband
med en fisketur. Den ena av männen påträffades kraftigt nedkyld men vid liv på
stranden. Personen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Den andra
mannen påträffades drunknad i vattnet några dagar senare. Båda saknade flytväst.
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.
7/6 Älv, övrigt, man, 23 år
Kungälv, O-län
Den 23-årige person som varit försvunnen i två veckor, har hittats avliden i älven
vid strandgatan i Kungälv. Kroppen påträffades av privat personer som larmade
112. Anhöriga är underrättade.
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18/6 Sjö, bad, man, 70-årsåldern
Vättern, Hjo, O-län
En man i 70-årsåldern har omkommit efter en drunkningsolycka utanför Hjo
under torsdagseftermiddagen. Mannen hittades livlös i Vättern och när räddningstjänst och ambulans kom till platsen hade mannen dragits upp ur vattnet. Hjärt-och
lungräddning påbörjades men mannens liv gick inte att rädda. Det är oklart hur
olyckan gått till men det finns uppgift om att mannen halkat i vattnet.
24/6 Sjö, bad, man, 30-årsåldern
Almenäs, Borås, O-län
En person, har förts till sjukhus efter SOS fått larm om en misstänkt drunkningsolycka på Almenäs, strax utanför Borås. Mannen låg i vattnet, ungefär 30 meter
från strandkanten och hittades snabbt av räddningstjänsten. Mannen var medvetslös och fick föras till sjukhus för vård. En man i 30-årsåldern avled efter olyckan,
anhöriga är underrättade.
27/6 Hav, bad, man, 65-årsåldern
Orust, O-län
En man i 65-årsåldern som var ute på en simtur påträffades medvetslös vid en
brygga i Ellös. Hjärt- och lungräddning påbörjades och mannen flögs till Sahlgrenska i Göteborg men hans liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.
2/7 Sjö, fritidsbåt, vattenskoter, man, 30-årsåldern
Aspens camping, Lerum, O-län
En man i 30-årsåldern saknas efter en olycka med en vattenskoter på sjön Aspen
i Lerum. Olyckan inträffade på torsdag kväll men kroppen påträffades inte förens
dagen efter. Anhöriga är underrättade.
6/9 Älv, övrigt, man, 60-årsåldern
Nordre älv, Kungälv, O-län
Under söndagskvällen påträffades en drunknad man i Nodre älv utanför Kungälv.
Förbi passerande larmade och två ambulanser, räddningstjänst och polis kallades
till platsen. Den döde är i 65-årsåldern och larmet rubricerades som en drunkningsolycka. Polisen misstänker inget brott.
3/11 Hav, fritidsbåt, man, 60-årsåldern
Kämpersvik, Tanum, O-län
Äldre man skulle titta till sin båt. Anhöriga larmade när mannen inte kom hem
som han skulle. Kroppen påträffades i vattnet återupplivningsförsök påbörjades
men mannens liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.

Värmland, S-län, 0 personer (0)
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Örebro, T-län, 2 personer (8)
7/6 Sjö, fritidsbåt, småbåtshamn, man, 67 år
Olshammar, Askersund, T-län
Ett drunkningstillbud har inträffat i Olshammar vid båthamnen. Det är en man född
53 som anträffats död i vattnet. Mannen har utfört ett arbete i båthamnen och sedan
är det personer som larmat att han saknades. Ingen misstanke om brott. Anhöriga
har underrättats.
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.

Västmanland, U-län, 3 personer (0)
14/6 Sjö, bad, pojke, 12 år
Måns Olsbadet, Sala, U-län
Under söndagskvällen inträffade en drunkningsolycka vid Måns Olsbadet i Sala.
Ett larm om en försvunnen person kom in till larmcentralen och räddningsdykare skickades till badet där de hittade en okontaktbar pojke i vattnet. Livräddande
insatser påbörjades direkt på platsen och pojken fördes i ambulans till sjukhuset i
Västerås där han senare avled.
20/6 Sjö, bad, man, 70-årsåldern
Mälaren, Västerås, U-län
Polis, räddningstjänst, sjöräddning och ambulans larmades till Öster Mälarstrand
allé och en person fördes till sjukhus. En man i 70-årsålder hittades avliden i vattnet. Mannens anhöriga är underrättade om drunkningsolyckan.
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.

Dalarna, W-län, 4 personer (11)
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 påbör-
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jades. 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.
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.

Gävleborg, X-län, 4 personer (2)
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.
1/6 Badtunna, bad, pojke, två år
Sandviken, X-län
Händelsen inträffade i anslutning till pojkens hem och han fördes med ambulans till
Gävle sjukhus efter att ha hittats livlös i badtunnan. Trots upplivningsförsök kunde hans
liv inte räddas. Polisen kommer inleda en utredning om vållande till annans död. Ingen
person har delgivits misstanke. Det är ännu oklart vad som har föranlett dödsfallet.
23/6 Sjö, bad, kvinna, 75-årsåldern
Bjuråker, Hudiksvalls kommun, X-län
En kvinna i 75-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka vid Fönebo camping
nordväst om Hudiksvall. Hon hittades i vattnet badade allmänhet som drog kvinnan på
land där hjärt- och lungräddning sattes in. Kvinnan fördes till sjukhus med ambulans,
men hennes liv gick inte att rädda.
22/7 sjö, fritidsbåt, kanot, man, 80-årsåldern
Acktjärnsjön, Sandviken, X-län
En man har hittats avliden i Acktjärnsjön i Sandvikens kommun. Räddningstjänsten
larmades sedan en övergiven ryggsäck hittats vid sjön, och en tom kanot sågs ute på
vattnet. Dykare från räddningstjänsten hittade en man i 80-årsåldern, som konstaterades avliden. Polisen uppger att man misstänker att han fallit ur kanoten och drunknat.
Anhöriga är underrättade.
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Västernorrland, Y-län, 6 personer (4)
12/5 sjö, övrigt, flygplan, man
Öjen, Njurunda, Sundsvall, Y-län
En av de två personer som befann sig i flygplanet som nödlandade och sjönk i sjön
Öjen söder om Sundsvall, hittades sent på tisdagskvällen. Flygolyckan inträffade
strax före klockan 14 på tisdagseftermiddagen. Ett pontonplan som utgått från
flygfältet i Maj, nödlandade på sjön Öjen i Njurunda. Två personer befann sig
i planet. Den ene lyckades ta sig i land och fördes till Sundsvalls sjukhus svårt
nedkyld. Han är kvar på sjukhuset och hans skador beskrivs som måttliga enligt
sjukhusets bulletin. Anhöriga är underrättade.
13/6 Hav, fritidsbåt, man 70-årsåldern
Nordigrå, Kramfors kommun, Y-län
Strax efter lunchtid på lördagen kom ett larm om ett drunkningstillbud vid Skataudden i Nordingrå. En stor räddningsinsats kallades till platsen. En övergiven
båt med motorn var påslagen påträffades men ingen människa syntes till. En person, en äldre man, har avlidit i samband med olyckan. Anhöriga är underrättade.
18/6 Hav, fiske, man, 80-årsåldern
Stornäset, Alnö, Sundsvall, Y-län
En man i 80-årsåldern hamnade i vattnet vid Stornäset på Alnön. Mannen var
troligen ute på en fisketur och en person upptäckte att mannen ramlat i. Han fördes
till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Upplivningsförsök gjordes på platsen
och mannen fördes till sjukhus, där han senare avled. Mannens anhöriga har
underrättats.
21/6 Sjö, fritidsbåt, man, 50-årsåldern
Liden, Sundsvall, Y-län
En man i 50-årsåldern har avlidit efter ett drunkningstillbud i Liden, fem mil väster om Sundsvall. Mannen hade gett sig ut med båt på en sjö, men när han dröjde
med att komma tillbaka larmade anhöriga räddningstjänsten. Larmet kom in vid
midnatt. Mannen hittades av räddningspersonal i vattnet och fördes till sjukhus,
men hans liv gick inte att rädda.
30/6 Hav, övrigt, man, 70-årsåldern
Stubbsandsviken, Örnsköldsvik, Y-län
En man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka utanför Örnsköldsvik.
Blåljuspersonal påbörjade hjärt- och lungräddning men mannens liv gick inte att
rädda. Mannens anhöriga är underrättade.
1/7 Hav, bad, man, 70-årsåldern
Stubbsand, Husum, Örnsköldsvik, Y-län
Vid ca 14:40 inkommer information till polisens ledningscentral om ett drunkningstillbud i Stubbsand, Husum. Initialt påbörjades HLR men personens liv gick
inte att rädda. Den avlidne är en man i 70-årsåldern. Anhöriga är underrättade.
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Jämtland, Z-län, 2 personer (4)
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.
22/5 Sjö, is, man, 70-årsåldern
Tännäs, Z-län
En man i 75-årsåldern har hittats död vid en räddningsinsats vid en fjällsjö vid
Tännäs i västra Härjedalen. Räddningstjänsten larmades vid 13-tiden på fredagen
i samband med ett drunkningstillbud. Isläget gjorde dock att räddningstjänsten
kallade på en polishelikopter. Från luften upptäcktes en person i vaken och i insatsen deltog ambulanspersonal, räddningstjänst och polis. Den avlidne mannen var
hemmahörande i Uppsala län. Anhöriga är underrättade.

Västerbotten, AC-län, 5 person (1)
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.
21/4 Älv, is, fiske, man, 80 år
Umeälven, Vindelns kommun, AC-län
Två män i 80-årsåldern anmäldes saknade i Vindelns kommun efter att de under
tidig morgon skulle ut och fiska i Umeälven. Räddningstjänst, ambulans, polis och
Sjöfartsverkets helikopter har letat i området. På kvällen hittades en av männen
avliden i vattnet.
27/4 Sjö, is, fiske, man, 70-årsåldern
Nydalasjön, Umeå, AC-län
Det var under måndagseftermiddagen förra veckan som ett larm om drunkning
inkom till SOS från Nydalasjön i Umeå. En stor räddningsinsats drog i gång där
bland annat en helikopter deltog. Mest troligt har mannen varit ute och fiskat,
cirka 50 meter från strandkanten på isen återfanns fiskeredskap. Mannen som var
i 70-årsåldern fördes senare med ambulans till sjukhus med livshotande skador efter att ha dragits upp ur vattnet av räddningspersonal. Under måndagen meddelade
polisen att mannen avlidit av sina skador. Anhöriga är underrättade.
28/6 Älv, bad, man, 35-årsåldern
Umeå, AC-län
En man i 35-årsåldern dog när två vattenskotrar krockade i Umeälven under lördagskvällen i höjd med Fabriken. Mannen färdades på en så kallad ”Flyboard” på
släp efter vattenskotern. Anhöriga är underrättade.

Svenska Livräddningssällskapet OMKOMNA VID DRUNKNINGSOLYCKOR ÅRSRAPPORT 2020

31

11/7 Sjö, fritidsbåt, pojke,
Bjännsjön, Umeå, AC-län
En pojke i yngre tonåren har omkommit efter att en båt kantrat i Bjännsjön utanför
Umeå på lördagen. Personen ska ha fått hjälp med att ta sig till land med en annan
båt. Räddningstjänst, ambulans och polis tillkallades till platsen och pojken fördes
till sjukhus med Sjöfartsverkets räddningshelikopter. På lördagseftermiddagen
bekräftade polisen att pojken hade omkommit i samband med olyckan. Anhöriga
har blivit underrättade.

Norrbotten, BD-län, 6 personer (9)
30/5 Sjö, fritidsbåt, man
Hornavan, Arjeplog, BD-län
Tre personer hamnade i vattnet i Riebnesviken i sjön Hornavan i Arjeplogs kommun, sannolikt efter att deras båt kantrat. En av de tre, en 30-årig man, är fortfarande saknad. Under söndagen påträffades personen död i vattnet. Anhöriga har
underrättats.
27/7 Sjö, fritidsbåt, man, 80 års-åldern
Överkalix, BD-län
Mannen påträffas i vattnet vid sin båt efter det att bekant larmat. Ingen misstanke
om brott.
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.
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.
18/9 Sjö, fritidsbåt, fiske, man, 60-årsåldern
Kalamark, Piteå, BD-län
Polisen larmas klockan 17:52 på fredagskvällen med anledning av en olycka i
Åträsket där två män i 60-årsåldern fiskat från en båt. En av dem har hamnat i
vattnet. Mannen påträffas av räddningstjänst. Han förs med ambulanshelikopter
till sjukvård, men hans liv går inte att rädda. Anhöriga är underrättade. Den andra
mannen förs till sjukhus för kontroll. En anmälan gällande drunkning utan misstanke om brott upprättas.
18/12 Sjö, is, skoter, man, 50 års-åldern
Vakkakoski, Kiruna, BD-län
En skoterförare gick igenom isen i Vakkakoski, norr om Kiruna. Räddningstjänst,
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fjällräddare och ambulanshelikopter inledde en större insats i området. Polisen
bekräftar att föraren, en man i 50-årsåldern, har hittats avliden i vattnet. Anhöriga
är underrättade

Internationellt, 1 personer (4)
7/2 Hav, bad, kvinna, 20 års-åldern
Waimea Beach, Hawaii, USA, Internationellt
Kvinna i 20 årsåldern hemmahörande i Västsverige, drogs med i en utström vid
Waimea Beach Hawaii USA.
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