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INLEDNING
Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation 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 ska 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 antalet omkomna vid drunkningsolyckor. 2021 års statistik visar på ett lägre antal drunkningar
än genomsnittet för de senaste 20 åren. Under 2021 miste 97 personer livet vid
drunkningsolyckor. Det är något fler än 2020 då 77 drunknade men färre än genomsnittet under 2000-talet (110).
Att få fram hur många som drunknar per år är en grannlaga uppgift som kan göras
på flera sätt. Vår statistik bygger på massmediala uppgifter och har tagits fram på
samma sätt sedan mitten av 1990-talet. Siffrorna ger en bra uppfattning om antalet
drunknade och hur trenden ser ut över flera år. Under 2021 har Svenska Livräddningssällskapet medverkat i en stor vetenskaplig registerstudie med målet att få
fram hur många som vårdas inom sjukvården på grund av drunkning. Studien
finns publicerad i tidskriften Resuscitation och titel är ” Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period ” Studien ger ytterligare
information i arbetet med att förebygga drunkning genom att visa även drunkningstillbud som kräver sjukhusvård, det vill säga de som överlever en drunkningshändelse.
Sverige har vid internationell jämförelse relativt få som drunknar. Detta är mycket
glädjande och det hade inte varit möjligt utan alla som arbetar för vår vision eller
stödjer vårt arbete. Svenska Livräddningssällskapet vill 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.

Anders Jacobsson
Ordförande Svenska Livräddningssällskapet
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Preliminär årsrapport för omkomna
vid drunkningsolyckor 2021
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SAMMANFATTNING

OMKOMNA VID
DRUNKNINGSOLYCKOR
2021

97

Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport, visar att 97 personer
mist livet vid drunkningsolyckor 2021. Det är 20 fler personer än 2020 (77) och
13 färre än medeltalet per år för 2000-talet. De som omkommer är oftast män, 78
personer eller cirka 80 procent. Åldersspannet 60 år och äldre är överrepresenterat
med 40 personer eller cirka 41 procent av samtliga omkomna. Dödsolyckorna inträffar oftast i en sjö, 53 tillfällen eller 55 procent av händelserna. Under 2021 har
de flesta dödsolyckorna inträffat i samband med en badolycka, 28 personer eller
cirka 29 procent omkommer till följd av drunkning i samband med bad. Noterbart
är att 15 av händelserna inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas. Noterbart är att februari sticker ut negativt då
så pass många som 10 personer, av 16 på helåret, mister livet i is-relaterade olyckor, varav vid en olycka förolyckas fyra personer i samma händelse. Juni (23) och
juli (26) sammantaget, sticker ut då båda månaderna noterar över 20 omkomna.
Det har endast inträffat vid ett tillfälle tidigare under 2000-talet. Juli är även den
månad då flest personer omkommer. Som föregående år förolyckas flest personer
en lördag. Drunkningsolyckor inträffar jämnt fördelat över hela landet men region
Stockholm (AB-län) noteras för flest dödliga drunkningsolyckor med 14 personer
som mister livet. Kronoberg och Gotland sticker ut positivt då båda regionerna
noterar NOLL drunkningar för 2021.
									
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. Genom nya kunskaper och insikter samt med ödmjukhet inför det
som passerat, är det Svenska Livräddningssällskapets avsikt att årssammanställningen 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.
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Tillbakablick över året som gått…
Vinter/vår
Rekorddyster februari 10 personer omkommer i is-relaterade isolyckor
Vad är det som inträffat?
Februari 2021 noterar det högsta antalet omkomna i drunkning under februari
månad för hela 2000-talet. Det som driver det relativt höga talet är olyckorna i
samband med is. Det omkommer lika många i isolyckor under februari 2021 som
under hela 2020. De flesta olyckorna inträffade i slutet av månaden och särskilt
en olycka sticker ut där så pass många som fyra personer mister livet vid ett och
samma tillfälle. Det är mycket ovanligt att så pass många drabbas så allvarligt vid
en olycka, det saknar motstycke i modern tid.

Foto: Volodymyr Tverdokhub, Mostphotos

HÅLL BARN OCH
”
ICKE SIMKUNNIGA PÅ
ARMLÄNGDS AVSTÅND”

Sommar
Varning om befarad simkunnighetsskuld som kan påverka drunkningstalet negativt.
Simkunnighet är en färskvara och behöver underhållas regelbundet. Efter en historiskt lång period då de flesta av landets badanläggningar varit stängda för allmänheten, har det helt enkelt inte varit möjligt att underhålla vattenvana, kondition och
styrka i vattnet. Det finns en oro att de begränsade möjligheterna att upprätthålla
simkunnigheten kan överraska allmänheten när värme och semester stundar.
Därför uppmanar Svenska Livräddningssällskapet till några enkla råd och rekommendationer. När utesäsongen närmar sig tänk då på följande när du beger dig till
badet:
• Börja utesäsongen med att testa din simkunnighet. Är du en simborgare? ”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.”
• Bada och simma alltid tillsammans med andra simkunniga vuxna. Låt gärna
någon stanna kvar på land för att övervaka.
• Ska du ”långsimma” inför kommande motionslopp? Jättebra, men gör det alltid
längs med strandkanten eller mellan bryggor där du vet att du bottnar. Se till
att göra dig synlig för andra på sjön.
• Tänk på att vattnet är relativt kallt inledningsvis på säsongen, särskilt efter den
kalla och nederbördsrika våren.
• Kallt och strömt vatten påverkar kroppen mer än man anar och det går åt mycket
energi för att behålla normal kroppstemperatur. Inled med korta intervaller
för att sakta vänja kroppen vid såväl temperatur som vattenvana och uthållighet.
Första klimatoffret i Sverige till följd av översvämningar?
En majdag i Södertälje.
Vid lunchtid under torsdagen körde en kvinna i 80-årsåldern in i vattenmassorna
efter regnovädret vid en viadukt i Hölö, Södertälje kommun. Kvinnan fastnade i
bilen och larmade räddningstjänsten, när personal kom till platsen hittades kvinnan och hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga är
underrättade.
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Juni -21 näst sämsta månaden för hela 2000-talet
Antalet omkomna vid drunkningsolyckor för juni 2021 är det näst högsta (23
personer) för hela 2000-talet, 2020 redovisar det högsta antalet (26 personer). Tre
av dödsolyckorna drabbar barn under tio år, sex personer är mellan 20-30 år och
åtta personer är äldre än 50 år (50-85 år). Två dödsolyckor inträffar i samband
med framförandet av vattenskoter. Vid båda händelserna saknades flytväst. Sju av
badolyckorna inträffar på ett friluftsbad och vid sex av händelserna framgår det
initialt, att personerna försvunnit i samband med en ”simtur”.
Fyra fokusområden lyfts fram som särskilt viktiga att förebygga och åtgärda:
• Barndrunkningar
• Simkunnighetsskuld
• Förarbevis och lag om att bära flytväst vid framförande av vattenskoter
• Riskanalys av landets friluftsbad
Juli den med högst drunkningstal för 2021
Antalet personer som omkommer vid drunkningsolyckor i juli månad 2021 sticker
inte nämnvärt ut från snittet för 2000-talet som notera 24 personer i medeltal.
Det är dock 15 fler personer som omkommer 2021 än 2020. 12 av händelserna
inträffar i en insjö, sex i hav och två vardera i älv, å och bassäng/pool. En vardera
inträffar i en damm och bassäng. Majoriteten av de omkomna är män 18 personer,
fem är kvinnor och två är pojkar endast fem och ett år unga. Noterbart är att 13 av
händelserna inträffar i samband med bad på ett kommunalt friluftsbad, oftast vid
sjö eller hav. Tre dödliga drunkningsolyckor inträffar i samband med fritidsbåt och
nio vid övriga aktiviteter.
Världspremiär för ”World Drowning Prevention Day” 25 juli 2020
Genom initiativ från International Lifesavnig federation (ILS) i samverkan med
Världshälsoorganisationen (WHO), med FN:s resolution A/RES/75/273 antagen
i Generalförsamlingen 28 april 2020, manifesteras vikten av vi tillsammans kan
agera för att främja kunskap om vattensäker, förebygga att drunkningsolyckor
inträffar och att fler livräddare placeras ut på världens stränder och badplatser för
att avhjälpa när olyckan är ett faktum. I Sverige lyftes frågan genom en debattartikel i Dagens Nyheter, där Svenska Livräddningssällskapet, Svenska HLR-rådet
och Svenska Sjöräddningssällskapet gemensamt för fram viktiga inriktningar för
att möta upp den folkhälsoutmaning som drunkningsolyckor utgör.
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Trender och framtidsutmaningar
Gamla sanningar prövas och nya utmaningar kräver bättre data med säkerställda
evidens som grund för mer riktade interventioner.
						
När Svenska Livräddningssällskapet bildades 1898 omkom cirka 1 000 personer
per år i drunkningsolyckor. Detta motsvarar 4,8 personer per 100 000 invånare, att
jämföra med 0,9 personer per 100 000 invånare för 2021. Utvecklingen är mycket
positiv 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 för alla över allt.
DRUNKNINGSDEFINITION:

Vi kan lära av historien för att försöka förstå samtiden och därigenom ta ut
riktningen för framtiden. Med året som passerat och det händelser som beskrivs
i denna rapport vill Svenska Livräddningssällskapet peka på några övergripande
trender som behöver kartläggas och bemötas strukturellt och systematiskt.

”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.”

Hastiga och överraskande väderomslag till följd av klimatförändringar
Under året som passerat kan vi konstatera att vid minst två specifika händelser kan
drunkningsolyckans orsak härledas till påtagliga väderomslag, och sommarens rekordvarma väder för med sig generellt höga drunkningstal för såväl juni som juli.
I februari omkommer fyra personer vid ett och samma tillfälle och ytterligare sex
personer mister livet inom samma period i en isrelaterade olyckor. Mycket tyder 		
på att en rad olika sammanträffanden leder fram till händelsen med fatal utgång. 		
Bland annat en kombination av svårtolkade väderfenomen över tid i kombination
med dagsaktuella förhållanden så som;
- hastigt väderomslag med snabb snösmältning och höga flöden i vattendrag som
ökar vattendjup och strömmande vatten
- utebliven is-tillväxt på grund av isolerande snölager
- relativt varmt och strömmande vatten som slipar isen underifrån
- värmepåverkad is som leder till sämre hållfasthet minusgrader i luften till trots
Sammantaget när detta inträffar i en traditionell vintermånad, där man lätt kan
förledas av dagsaktuella relativa kallgrader, gör situationen svårbedömd. https://
www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/tillstandet-i-sveriges-hav/februari-2021-istillvaxten-tog-fart-1.167653
Vad

Resultat

Effekt

Mycket nederbörd innan
is-läggning

Höga flöden i vattendrag. Större
vattendjup än normalt.

• Mer ström vid in- och utlopp påverkar isen
negativt.
• Där det normalt är tillfruset är det inte det.

Snöfall i samband med is-läggning

Sämre is-kvalitet.

• Kärnisen bildas inte i tillräcklig omfattning.
• Rekommenderat minst 10 cm kärnis.

Snö på is

Hämmar is-tillväxten.

• Svårt att bedöma isens bärighet.

Kraftig kyla med isolerande
snötäcke på isen

Utebliven is-tillväxt.

• Lätt att förledas i sin tro att isen växer till,
större risk för ”falsk-trygghet”.

Snabb temperaturförändring,
minus till flera plusgrader

• Snö i naturen smälter snabbt och
medför avrinning till vattendrag. Snö
på isen smälter in i befintlig kärnis.
• Värmepåverkad is.

• Bidrar till redan höga flöden, påverkar isens
tillväxt negativt.
• Sämre kvalitet även om den fryser på igen. till
exempel under natten.
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I maj överraskas stora delar av samhället av kraftiga skyfall i Stockholmsregionen.
Trafikanter varnades att undvika viadukter och stora vattensamlingar. Trots detta
förolyckas en äldre kvinna i en viadukt i Södertälje då hon blir instängd i sin bil
och omkommer genom drunkning.
Juni och juli bjöd på rekord för såväl värme- som soltimmar i stora delar av landet.
Det föranleder att fler söker sig till stranden för svalkande bad. Det kan förklara
höga drunkningstal för omkomna i drunkningsolyckor för juni och juli.
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/arets-vader/sommaren-2021-meteorologi-1.174635

SOL, VÄRME
OCH MÅNGA
DRUNKNINGSOLYCKOR
I JUNI OCH JULI

Augusti avslutar sommaren med extremt kraftiga skyfall med stora mängder
nederbörd i Gävleborg och Dalarna. Glädjande nog utan några fatala konsekvenser
när det kommer till drunkningsolyckor, men stor ekonomisk förödelse till följd av
omfattande skador på infrastruktur och fastigheter.
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/historiska-oversvamningar/2021-skyfall-i-gavle-1.175548
De hastiga väderomslagen kan vara ett resultat av klimatförändringar.
Pandemi leder till utmaningar
Utfärdade restriktioner har medfört att många av landets badanläggningar
tvingats stänga för motionssim och simskola. Detta är något som Svenska Livräddningssällskapet och fler andra aktörer inom branschen tidigt flaggade upp.
Simkunnighet är förknippat med att faktiskt behärska simtekniken, men också
en förmåga att ta sig 200 meter varav 50 meter på rygg. När barn och ungdomar
utestängts från viktiga simlektioner och allmänheten inte regelbundet tillåts
motionssimma och därmed underhålla sin simförmåga, menar vi att det bland
befolkningen råder en simkunnighetsskuld som på sikt kan utgöra besvärliga
utmaningar för framför allt kommuner och regioner att ta igen. Detta är något som
behöver övervakas noga och följas upp. Om inte detta justeras kan det medföra en
förstärkning av den redan negativa utvecklingen över omkomna vid badolyckor.
Badanläggningar - För få, för stora och för centralt placerade i residensstäderna.
Under 1960- och 70-talet lade Sverige grunden för ett starkt samhälle där en
självklar del av välfärden innebar att tillhandahålla bad och motion för alla och
simskola i uppvärmda kommunala inomhus bassänger gjorde underverk för
simkunnigheten på samhällsnivå. I princip samtliga medborgare erbjöds av sina
kommuner, möjlighet till träning och rekreation genom bad och motionssimning.
Dessa cirka 450 anläggningar med verksamhetsinnehåll, kan vara en av anledningarna till att Sverige kraftigt sänker sitt drunkningstal nedåt. Från 1970-talets
3,3 personer per 100 000 till 1990-talets 1,3 personer per 100 000. Dessa stolta
tidsmarkörer som utgjorde en viktig del i samhällsbygget börjar bokstavligt falla
i sär. Ett tillstånd som varit känt en längre tid men som nu börjar bli akut. Ska
Sverige behålla sin kvadratmeteryta bassängvatten per capita och ska dessutom
landets nya medborgare beredas likvärdiga och jämlika möjligheter att tillskansa
sig simkunnighet via skolans försorg, vilket läroplanen stipulerar, är det Svenska
Livräddningssällskapets bedömning att Sveriges kommuner och regioner står
inför stora utmaningar.
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Att lära sig simma är en livförsäkring som är helt nödvändig för att självständigt
kunna navigera och verka i landet med över 100 000 sjöar och 3000 km kust. Att
uppföra en badanläggning är i huvudsak en angelägenhet för en kommun med
huvudsakligt syfte att främja god folkhälsa och rusta grundskoleelever med, generellt livsavgörande vattensäkerhetskunskap och specifikt bereda möjligheter för
att eleverna ska bli och kunna upprätthålla sin simkunnighet. Ska resurserna räcka
till i tider av hårda prioriteringar, behöver en helt ny typ av mindre mer funktionella anläggningar komma på plast. Gärna i direkt närhet med befintliga grundskolorna runt om i landet som ett alternativ till dagens större anläggningar centralt
placerade i landets residensstäder.
Säsongerna går i varandra och fler söker sig till friluftslivet
Något som blivit allt tydligare under året som förlöpt, är att säsongerna inte är lika
skarpa som tidigare, och fler har upptäckt att det i vår absoluta närhet finns goda
möjligheter till ett rikt frilufts- och idrottsliv i, på och vid vatten. Till exempel
badar människor utomhus året runt. Vinter- och kalla bad i varje vik har tagit en
större plats i allt fler människors vardag, när som helst för vem som helst. Vind-,
våg- och kitesurfing lockar när det blåser som starkast, sällan på sommaren, snarare oftare under höst och vinter och SUP-brädan har blivit var mans egendom som
enkelt låter utövaren upptäcka åar och vattendrag.
Foto: Wanted, Mostphotos

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

För att inte tala om isen som plötsligt, med snabba förändringar i temperatur och
väderomslag lägger sig spegelblank och tillgänglig för alla att erövras, såväl i
staden som på landsbygden. Allt sammantaget fantastiska möjligheter som ger fler
chansen till nya och spännande upplevelser i vår natur. Men det utmanar kommunernas befintliga arbetssätt. Till exempel kan inte kommuner i samma utsträckning som tidigare stänga badplatsen för säsongen. Anläggningar tenderar att locka
allmänheten året runt vilket medför ett nytt sätt att hantera sitt anläggningsansvar.
Information till allmänheten behöver täcka fler typer av aktiviteter, säsongsanpassad information behöver anpassas till ett större spann av besökare, avseende
förkunskaper, erfarenheter och förmågor.
Sammanfattningsvis utgör dagens trender likväl framtidens utmaningar som möjligheter för alla aktörer som verkar för att främja glädje, trygghet och upplevelser
i, på och vid vatten samt förebygga och avhjälpa drunkning. Hastiga väderomslag
ställer högre krav på samhället och individen där ny evidensbaserad kunskap
behöver implementeras för att bättre förstå hur vi som samhälle ska tackla framtidens utmaningar. En prövande övning då gamla sanningar behöver omvärderas
och levnadsmönster, attityder, beteende och bedömningar ska utvecklas för att nå
nästa nivå.
Det finns ambition, idéer och förslag till lösningar hos civilsamhället, näringslivet
och forskarsamhället, men finns viljan och förmågan hos landets beslutsfattare?
Det kräver kreativitet, handlingskraft och en stor portion mod att fatta nödvändiga
beslut hos folkvalda runt om i Sveriges kommuner.
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~100 000 sjöar

~3000 km kust

~2700 badplatser

~500 offentliga bad

~80 000 privata pooler

Sedan 2014 utgör definitionen för drunkning en viktig ledstjärna för arbetet med
drunkningsprevention. 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 en drunkningshändelse de senaste tre åren. Resultatet av undersökning bekräftar delvis det Svenska Livräddningssällskapet 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.”
Drunkning i sin helhet behöver kartläggas ytterligare för att bättre förstå hela omfattningen och därmed kunna utröna vilka bakomliggande faktorer som leder fram
till drunkning. 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.
Ett initiativ för att på ett systematiskt och strukturellt plan komma till rätta
med folkhälsoutmaningen som drunkning innebär, är att från riksdagen anta en
nationell strategi för drunkningsprevention och där igenom tillskapa en nationell
handlingsplan med tydlig inriktning för att främja och förebygga drunkning på
samhällets alla nivåer med ambition att sänka drunkningstalen och minska den
samhällsekonomiska bördan.
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.

~590 gästhamnar
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Historisk utveckling
Antal omkomna under 2000-talet

Historisk utveckling sedan 60-talet
NÄR SVENSKA
LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET
BILDADES OMKOM
ÖVER 1 000 PERSONER I
DRUNKNINGSOLYCKOR
VARJE ÅR

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). Femårsperioden (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 0,9 personer per
100 000 invånare eller 97 personer för den aktuella rapporten.

Omkomna per 100 000 invånare

Foto: Katja Kircher, Mostphotos
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Aktivitet

Foto: Johan Flakberg, Mostphotos

FLEST FÖROLYCKAS I
”
DRUNKNINGSOLYCKOR
I SAMBAND MED BAD”

I cirkeldiagrammet 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 28 personer eller cirka 28 procent av
samtliga 97 dödsfall till följd av drunkning. I samband med fritidsbåtar förolyckas 17 personer eller cirka 17 procent. Dödsolyckor i samband med is-aktiviteter
omkommer 16 personer vilket motsvarar cirka 16 procent. Här bör nämnas att 10
av dessa dödsbringande olyckor inträffade i februari och vid en och samma olycka
miste fyra personer livet. I samband med fiske omkommer åtta personer eller
cirka 8 procent. I gruppen 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, snöskoter, promenad 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 eller flytbrygga med motor. För aktiviteten
fiske kan en olycka vara noterad under både fiske och t.ex. fritidsbåt om fisket skett
från en fritidsbåt, eller is om personen fiskat på isen. Under fältet fiske förekommer samtliga fall där personen idkat fritidsfiske. Under fritidsbåt förekommer de
händelser där personen fiskat från båt (fyra tillfällen) och under is förekommer de
fall där personen bedrivit is-fiske (sex tillfällen).

Kedjan som räddar liv vid drunkning består av fem åtgärder som kan användas för att förebygga och minska dödlighet vid drunkningsolyckor.
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Fritidsbåt

16 AV 17 OMKOMNA GENOM
DRUNKNING I SAMBAND MED
FRITIDSBÅTOLYCKOR ÄR AV
MANLIGT KÖN

Under 2021 miste 17 personer (~17 %) livet genom drunkning i samband med
fritidsbåtsolyckor. Det är sju färre än 2020 (24) och 11 personer färre än medeltalet
(28) för 2000-talet.
Vid nio (~53%) händelser inträffar drunkningsolyckorna i samband med fritidsbåt
i havet, sex (~35%) i sjö och tre (~18%) i en älv. Samtliga omkomna är av manligt
kön förutom en och åldersspannet fördelar sig enligt följande; fem personer 70-79
år, fyra personer 60-69 år, två personer 40-49 år samt en vardera för åldersspannen 19-29 år och 50-59 år. För fyra personer saknas det uppgift om ålder. Vid sex
tillfällen saknade personerna flytväst och vid ytterligare nio tillfällen saknas det
uppgifter om flytväst användes. Dödolyckorna inträffar med följande fördelning
över året, Fyra vardera för juni och juli, två vardera för april, september och oktober samt en vardera för mars och augusti.

Beteckning

Region

Antal

O

Västra Götaland

5

H

Kalmar

2

X

Gävleborg

2

BD

Norrbotten

2

AB

Stockholm

1

D

Södermanland

1

E

Östergötland

1

M

Skåne

1

N

Halland

1

W

Dalarna

1

Totalt
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15

Bad

Under 2021 omkommer 28 personer (~28%) i badrelaterade olyckor. Det är en
färre än 2020 men lika många som medeltalet för 2000-talet.
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.”

Badolyckorna inträffar vid 17 tillfällen i en sjö, sex tillfällen i hav och två tillfällen
i en privat pool. Vid ett tillfälle inträffar dödsolyckan i offentlig bassäng, damm
och i en å. Vid 15 tillfällen eller cirka 52 procent av badolyckorna inträffar på
en obevakad badplats. Vid 20 tillfällen är den omkomne man. Åldersspannet är
fördelat enligt följande; sex personer +80 år, fyra personer 30-39 år, tre för 19-29
år och två personer är mellan 70-79 år samt en person vardera för; 0-4 år, 5-9
år,40-49 år, 50-59 år, 60-69 år. För åtta personer saknas det uppgifter om ålder.
Badolyckorna med dödlig utgång fördelar sig enligt följande över året; 13 händelser i juli, 12 i juni samt en vardera i januari, augusti och september.

Beteckning

Region

Antal

AB

Stockholm

4

C

Uppsala

3

D

Östergötland

3

W

Dalarna

3

O

Västra Götaland

3

H

Kalmar

2

M

Skåne

2

T

Örebro

2

Z

Jämtland

2

F

Jönköping

1

K

Blekinge

1

BD

Norrbotten

1

Int.

Internationellt

1

Totalt
Svenska Livräddningssällskapet OMKOMNA VID DRUNKNINGSOLYCKOR ÅRSRAPPORT 2021

28

16

Fiske

Under 2021 mister 8 personer (~8%) livet genom drunkning i samband med fiskeolyckor. Det är tre färre än 2020 (11) och sju färre än medeltalet (15) för 2000-talet.

Foto: Fredrik Pettersson, Mostphotos

DEN SOM
”
INTE ANVÄNDER
FLYTVÄST
MÅSTE VARA
KORKAD.”

Samtliga drunkningsolyckor med dödlig utgång vid fiske inträffar på en sjö. Vid
sex tillfällen sker olyckan i samband med is-fiske och två i samband med fritidsbåt.
Samtliga personer som förolyckas är män där tre är i åldersspannet 60-69 år, två
70-79, en vardera för 50-59 år och +80 år, för en person saknas uppgifter om ålder.
Noterbart att fyra av fiskeolyckorna inträffar i region Östergötland samt en vardera
i Västra Götaland och Norrbotten. Fyra olyckor inträffar i februari och en vardera i
januari, juli och december.
Observera!
Antalet ovan redovisar samtliga kända tillfällen där fiske har varit en del av flera
aktiviteter. Dessa olyckor har också noterats under sammanställningen av fritidsbåts- respektive is-olyckor.

Beteckning

Region

Antal

D

Östergötland

4

F

Jönköping

2

O

Västra Götaland

1

BD

Norrbotten

1

Totalt
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Is

Under 2021 miste 16 personer (~16%) livet i samband med isrelaterade olyckor. Det
är sex fler än 2020 (10) och två personer mer än medeltalet (~14) för 2000-talet.
KUNSKAP
UTRUSTNING
SÄLLSKAP
Läs mer på
issäkerhet.se

Samtliga dödsolyckor i samband med is inträffar på sjöar utom två. De flesta
olyckorna, tio stycken, inträffade i februari månad. Vid sex tillfällen sker olyckan
i samband med is-fiske, tre händelser är anledningen oklar, två tillfällen i samband
med snöskoter, skridsko och vid räddningsförsök, vid ett tillfälle sker dödsolyckan i
samband med promenad. Samtliga personer är män. Åldersfördelningen ser ut som
följer, nio personer är mellan 70-79 år, sex personer är mellan 60-69 år, två personer
är över 80 år och för två personer saknas det uppgift om ålder.

Beteckning

Region

Antal

F

Jönköping

5

D

Södermanland

4

Y

Västernorrland

2

C

Uppsala

1

M

Skåne

1

O

Västra Götaland

1

AC

Västerbotten

1

BD

Norrbotten

1

Totalt
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Övrigt

Under rubriken övrigt återfinns 36 omkomna personer vilket motsvarar cirka 37
procent av samtliga dödsolyckor genom drunkning för 2021, det är 23 fler än 2020
men tre färre än medeltalet för 2000-talet (~40). 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: BildOla, 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
• 590 gästhamnar
•

Drunkningsolyckor med dödlig utgång inträffade vid 53 (~55%) tillfällen vid en
sjö. Vilket är fem fler olyckor än 2020 (48) och åtta fler än medeltalet för perioden
2016-2021. Majoriteten av dödsolyckorna inträffar i, på eller vid en sjö, 17 olyckor,
i samband med bad, därefter i fallande ordning; is (16), övrigt (15), fritidsbåt (6).
Vid 24 (~24%) 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 78 personer (~80%) jämfört med 13 (~13%) kvinnor.
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Ålder
Åldersfördelning 2021

Åldersfördelningen som redovisas visar att flest personer som omkommer befinner
sig i åldersspannet 60 år och äldre med 40 personer eller cirka 41 procent. Det är
sex personer färre än medeltalet för 2000-talet (46). Personer med ålder mellan 19
och 59 år uppgår till 22 personer och för barn och ungdomar 0-18 år omkommer
fem individer, fyra färre än medeltalet för 2000-talet (~9).
”DE FLESTA SOM
OMKOMMER ÄR 60 ÅR
ELLER ÄLDRE”

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.

Åldersfördelning 2021 jämfört med 2020 och medeltalet för
2000-talet
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När inträffar olyckorna
Månad

” UNDER 2021 INTRÄFFAR
FLEST DÖDSOLYCKOR PÅ
LÖRDAGAR”

Tyvärr noterar ingen månad noll drunkningar för 2021. Sommarmånaderna juni
och juli sticker ut extra negativt, då båda månaderna noterar relativt höga drunkningstal. Trots att det i juni 2021 omkommer färre än 2020 summerar månaden
åtta fler omkomna än medeltalet för hela 2000-talet och juli noterar 26 personer
som omkommer vilket är 15 fler än 2020 och två fler än medeltalet för 2000-talet.
Att både juni och juli noterar över 20 omkomna per månad har endast inträffat vid
ett tillfälle tidigare under 2000-talet, 2018. Februari är en annan månad som utmärker sig negativt då 10 av 16 is-relaterade dödsolyckor inträffar då. Mellan den
25 och 28 februari mister åtta personer livet varav fyra vid ett och samma tillfälle
vilket är mycket ovanligt. Slående för den perioden är de påtagliga temperatursvängningarna i luften i samband med relativt höga flöden i många vattendrag
till följd av såväl nederbörd som smällt vatten. Sammantaget har det sannolikt
påverkat isens bärkraft negativt och därmed gjort hållfastheten svårbedömd. I juni
(12) såväl som i juli (14) är badolyckorna överrepresenterade.

Veckodagar
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Geografisk fördelning

Som tidigare år inträffar drunkningarna i hela landet. Två regioner sticker ut
positivt med NOLL omkomna i drunkningsolyckor; Kronoberg och Gotland. De
folktäta regionerna uppvisar högst antal personer som omkommer. Stockholm
14 personer och Västra Götaland med 13 personer samt Skåne med 10 omkomna
personer.
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Kortfattad beskrivning fördelad på
respektive län
Inom parentes symboliserar antalet föregående år understruket medeltal för 2000-talet.
Stockholm, AB-län, 14 personer (11) ~13
23/1 Sjö, bad, man
Nacka, AB-län
En man i medelåldern omkom genom drunkning i en isvak efter att han hamnat under isen.
Räddningstjänsten larmades till platsen och lyckades få fram mannen efter ca 30 minuter.
Trots hjärt- och lungräddning gick mannens liv inte att rädda.
19/5 Sjö, övrigt, dykning, man, 50-årsåldern
Mälaren, Hässelby, AB-län
En fridykare som försvunnit under ytan, i Lövstafjärden, väster om Hässelby, under
onsdagen påträffades senare på kvällen drunknad. Larmet kom in strax innan klockan ett
på onsdagen. Dykaren ska inte ha använt sig av en tub utan är en så kallad fridykare. Det
var sällskapet som larmade efter det att han inte åter nådde ytan. Räddningstjänst, kustbevakning, polis och Sjöräddningssällskapet deltog i insatsen. Dykaren, man i 50-årsåldern,
försvann på ett djup av cirka 40 meter. Insatsen var svår i och med det relativt stora djupet.
Anhöriga är underrättade.
23/5 Sjö, övrigt, flicka
Hökarängsbadet, Stockholm, AB-län
En flicka avled i söndagens drunkningsolycka vid Hökarängsbadet. Flickan och hennes
pappa hittades under vattnet av räddningstjänstens dykare vid en klippa några hundra meter
från stranden. Enligt uppgifter från vittnen på platsen föll flickan i vattnet och att en man
hoppat efter. Ytbärgare sökte i vattnet och dykarna hittade två personer som fick hjärt- och
lungräddning och sedan fördes till sjukhus med helikopter. Uppgifter om pappans tillstånd
saknas, övriga anhöriga är underrättade.
27/5 Vattensamling i viadukt vid kraftigt skyfall, övrigt, kvinna, 80-årsåldern
Hölö, Södertälje, AB-län
Vid lunchtid under torsdagen körde en kvinna i 80-årsåldern in i vattenmassorna efter
regnovädret vid en viadukt i Hölö, Södertälje kommun. Hon fastnade i bilen och larmade
räddningstjänsten, när personal kom till platsen hittades kvinnan och hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.
30/5 Sjö, övrigt, man, uppgift på ålder saknas
Vattennära bostadsområde, Hammarby sjöstad, Stockholm Stad, AB-län
En privatperson påträffade på söndagsmorgonen en avliden person i vattnet vid Hammarby
sjöstad. Polis beordrades därför till platsen. Då det i nuläget inte går att utesluta brott i samband med dödsfallet så kommer en anmälan om misstänkt mord att upprättas. Den avlidna
personen som är en man är inte identifierad.
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7/6 Hav, bad, kvinna, 80-årsåldern
Furusundsfjärden, Norrtälje, AB-län
SOS Alarm larmades om ett drunkningstillbud i Furusundsfjärden. Räddningstjänst,
sjöräddningen liksom en ambulanshelikopter landade vid olycksplatsen. Den nödställde
plockades upp ur vattnet av en privatperson. Hjärt- och lungräddning påbörjades men polisen meddelar senare att personen omkommit. Polisen misstänker inget brott i samband med
dödsfallet.
10/6 Sjö, övrigt, man
Alviksstrand, Stockholm, AB-län
Polis larmades till Alvik, Bromma om att en person setts ute i vattnet och ropat på hjälp.
Polis och räddningsdykare åkte till platsen, dykarna hittade mannen men hans liv gick inte
att rädda. Anhöriga har underrättats.
10/6 Hav, bad
Svinningeudd, Österåker, AB-län
En person påträffats omkommen genom drunkning. Räddningstjänst larmades av några
vänner som larmade efter att en person gett sig ut på en simtur. Personen hittades senare
under ytan och fördes till sjukhus, där personen senare avled. Polisen misstänker inget brott
i samband med händelserna.
12/6 Sjö, övrigt, man
Söder Mälarstrand, Stockholm, AB-län
En man som hittades i vattnet vid Söder Mälarstrand i Stockholm när polisen letade efter
en misstänkt tjuv har avlidit. Han upptäcktes när polisen sökte igenom båtar längs kajen
vid lunchtid på lördagen. Räddningstjänsten kunde plocka upp mannen ur vattnet och han
fördes till sjukhus. Senare under dagen meddelade polisen att mannen avlidit.
13/6 Sjö, övrigt, man
Översjön, Järvafältet, Stockholm, AB-län
På söndagseftermiddagen larmar en privatperson polisen sedan denne funnit en död kropp i
vattnet i Översjön på Järvafältet. Polisen misstänker i nuläget inget brott.
3/7 Sjö, övrigt, man, 40-årsåldern
Friluftsbad, Lillsjöbadet, Kungsängen, Upplands-Bro, AB-län
En man i 40-årsåldern dog efter en drunkningsolycka i Kungsängen natten till söndagen.
Händelsen bevittnades av personer på plats som omhändertogs vid Lillsjön. Anhöriga är
underrättade.
5/7 Hav, bad, man
Vätö, Norrtälje, AB-län
Klockan 11.53 inkom uppgifter om ett misstänkt drunkningstillbud på Vätö. Polis beordrades till platsen ihop med räddningstjänst och ambulans. På plats påbörjades livräddande
åtgärder på den aktuella mannen men hans liv gick inte att rädda. Det framkom att han gått
ned får att bada och sedan hittats livlös. Det finns ingen brottsmisstanke i samband med
händelsen. Anhöriga är underrättade.
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29/7 Sjö, fritidsbåt, man, 65-årsåldern
Huddinge, AB-län
Ett nödsamtal till SOS-alarm om drunkningsolycka inkom under torsdag eftermiddag. En
man i 65-årsåldern påträffades under torsdagen i en sjö i Huddinge. Mannen var ute med sin
båt och av okänd anledning hamnat i vattnet. Allmänheten hade tagit in en person till land
och påbörjat hjärt- och lungräddning. Mannens liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.
2/8 Sjö, övrigt, man
Södertälje, AB-län
Tidigt under måndagsmorgonen vid 09-tiden inkom ett larm till räddningstjänsten om en
misstänkt drunkningsolycka i Uttran. Polis och räddningstjänsten åkte snabbt till platsen
med sjukvårdare och dykare. Ett par var ute och simmade då plötsligt mannen sjönk och
frun har tagit sig upp på land för att larma. En person har hittats avliden i vattnet och anhöriga är underrättade.

Uppsala, C-län, 4 personer (1), ~3
27/2 Sjö, is, skridsko, man, 70-årsåldern
Ekolsundsviken, Enköping, C-län
Fem personer genom isen på Ekolsundsviken mellan Enköping och Bålsta, varav fyra
personer fördes till sjukhus. Enligt polisen rör det sig om två personer som hamnat i vattnet
och två personer som kommit till undsättning, samt en brandman som inte kunnat ta sig upp
under räddningsarbetet. En man i 70-årsåldern miste livet i samband med olyckan.
13/6 Sjö, bad, man, 30-årsåldern
Storvadsbadet, Uppsala, C-län
En man i 30-årsåldern som anmäldes försvunnen i samband med en badutflykt vid Storvadsbadet i Gamla Uppsala, efter att ha setts simma ut i sjön. Räddningstjänsten påträffade
mannen livlös i vattnet varpå han fördes till Akademiska sjukhuset. Under natten till tisdagen meddelade polisen att mannen var avliden och att anhöriga hade underrättats. Det finns
ingen misstanke om brott.
19/6 Sjö, bad, man, 30-årsåldern
Vårdsätraviken, Uppsala, C-län
Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till Vårdsätraviken i Uppsala med anledning
av att en man i 30-årsåldern hade försvunnit i vattnet. Efter cirka en timme hittades mannen
av dykare. Mannen fördes med ambulans till sjukhus där han förklarades avliden under
eftermiddagen.
24/7 Sjö, bad, man
Björklingebadet, friluftsbad, Uppsala, C-län
Mannen räddades upp på land av besökare vid Björklingebadet på lördagseftermiddagen.
Han fördes med ambulans till Akademiska sjukhuset. Hjärt- och lungräddning påbörjades,
men hans liv gick inte att rädda.
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Södermanland, D-län, 8 personer (2), ~4
30/1 Sjö, is, fiske, man
Kyrksjön, Gnesta, D-län
En man har hittats avliden efter att ha anmälts försvunnen efter en fisketur på Kyrksjön i Gnesta
kommun. Enligt polisen hittades mannen sent på lördagskvällen och anhöriga är informerade.
En stor insats med svävare, helikopter, dykare och hundar deltog i sökandet efter mannen. Uppgifter gör gällande att isen var väldigt tunn på sjön. Anhöriga är underrättade.
26/2 Sjö, is, fiske, man 75-årsåldern, man 80-årsåldern
Yngaren, Katrineholm, D-län
Två män i 75- och 80-årsåldern har omkommit vid en drunkningsolycka på sjön Yngaren utanför
Katrineholm. Ingen av männen visade livstecken när de drogs upp ur vattnet, och kunde senare
konstateras döda av läkare. De båda ska ha varit ute på en fisketur på isen och därefter anmälts
som saknade när de inte kom tillbaka. Närmast anhöriga är underrättade. Polisen misstänker
inget brott i samband med olyckan.
20/6 Sjö, fritidsbåt, man
Stavsjö, Nyköpingskommun, D-län
Försvunnen man hittad död i Stavsjö. Den person som befarades ha drunknat i Stavsjön utanför Nyköping under söndagseftermiddagen hittades igår avliden. Det var vid 16.30-tiden på
söndagen som ett stort räddningspådrag drog igång för att söka efter den försvunna personen.
Polisen i Nyköping tog sedan kontakt med sjöpolisen i Stockholm, som anlände under tisdagen.
På eftermiddagen hittade man en kropp i sjön. Anhöriga är underrättade och polisen har ingen
misstanke om brott.
1/7 Sjö, övrigt, man, 70-årsåldern
Strängnäs, D-län
Larm från SOS att räddningstjänst och ambulans är på väg till en befarad drunkning. En räddningsinsats påbörjas med dykare. En person är anträffad i vattnet av dykare. Ambulanspersonal
påbörjar hjärt- och lungräddning men personens liv går inte att rädda. Personen som har omkommit är en man i 70-årsåldern. Polisen misstänker inget brott. Mannens anhöriga är underrättade.
24/7 Sjö, bad, kvinna, 70-årsåldern
Katrineholm, Sköldinge, Valdemarsö D-län
Kvinna omkommen i drunkningsolycka i sjön Valdemaren väster om Flen. Enligt uppgifter
till SOS ska privatpersoner ha sett en livlös person i vattnet, dragit upp denne och påbörjat
livräddande åtgärder på Valdemarsön. Polis, räddningstjänst, ambulans och ambulanshelikopter
åkte till platsen. Kvinnan fördes till sjukhus med ambulans. Polisen har hållit förhör med vittnen,
som också är de som utförde livräddande insatser i väntan på räddningspersonal. Det finns ingen
misstanke om brott. kvinnans liv gick inte att rädda. Hon avled under eftermiddagen på sjukhus.
Hon var i 70-årsåldern och anhöriga är underrättade.
25/7 Sjö, friluftsbad, bad, man, 45-årsåldern
Eskilstuna, Kvicksund, D-län
Under lördagskvällen larmades räddningstjänsten om ett drunkningstillbud i Kvicksund utanför
Eskilstuna. En man i 45-årsåldern uppges ha avlidit. Mannen ska ha hittats livlös vid en badplats
i Kvicksund. Han togs ur vattnet och en person på plats påbörjade hjärt- och lungräddning.
Mannen fördes senare till Nya Karolinska sjukhuset i Solna med ambulanshelikopter, men avled
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senare. Anhöriga är underrättade. Polisen misstänker inget brott.
13/12 Sjö, is, fiske, man, 70-årsåldern
Båven, D-län
En man i 70-årsåldern har drunknat i sjön Båven i Södermanland. Han försvann när han var ute
och fiskade på isen och anmäldes under eftermiddagen saknad av anhöriga. Mannens bil hittades
snart och polisen sökte igenom området med hund innan en stor sökinsats inleddes där räddningstjänstens ytbärgare och dykare bistod Sjöräddningssällskapet med två svävare och drönare.
Mannen hittades drunknad i en vak efter att ha gått igenom isen. Anhöriga är underrättade.

Östergötland, E-län, 4 personer (1), ~4
29/5 Hav, fritidsbåt, man, 70-årsåldern
Småbåtshamn Snäckevarp, Gryt, Valdemarsviks kommun, E-län
En man i 70-årsåldern avled efter en drunkningsolycka vid småbåtshamnen i Gryt i Valdemarsviks kommun på lördagen. Vittnen beskriver hur de sett mannen falla överbord från
sin fritidsbåt. Anhöriga är underrättade.
25/7 Hav, man, 45-årsåldern
Slätbacken, Söderköping, E-län
En man i 45-årsåldern hittades vid 15-tiden livlös i havsviken Slätbaken, nära Göta kanals
mynning utanför Söderköping. Senare uppgav polisen att mannen har avlidit. Mannen
livlösa kropp upptäcktes på söndagseftermiddagen ett par hundra meter ut från land av
personer som passerade i båt, uppger polisen. Räddningstjänst och ambulans ryckte ut till
platsen, och mannen fördes till sjukhus. Mannens anhöriga är underrättade om dödsfallet,
uppger polisen.
12/10 hav, övrigt, man, 60-årsåldern
Motala Ström, Hamn, Norrköping, E-län
Strax före klockan 13 på tisdagen fick polisen larm om att personal på ett fartyg i Norrköpings hamn hade upptäckt en kropp i vattnet. Kroppen har tagits upp ur vattnet och platsen
har spärrats av på båda sidor av hamnen i väntan på tekniker. Det är i nuläget oklart vad
som har hänt. Mannen tros vara hemmahörande i Norrköping och var i 60-årsåldern.
25/10 Sjö, övrigt, man 80-årsåldern
Motala, E-län
Under natten till måndagen har polisen letat efter en försvunnen person. Det är en man i
80-årsåldern som försvann från sitt hem i Motala tidigt på söndagsmorgonen. På måndagsmorgonen var mannen fortfarande försvunnen men hittade senare drunknad. Anhöriga är
underrättade

Jönköping, F-län, 6 personer (4), ~4
25/2 Sjö, Is, 2 fiske och 2 övrigt, män, 2 65 års-åldern, 70 resp. 75 årsåldern.
Vallsjön, Sävsjö, F-län
En större räddningsinsats pågick i Vallsjön utanför Sävsjö. Räddningstjänstens ytlivräd-
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dare drog upp fyra män ur vattnet. Polisen låter meddela att alla fyra män har omkommit.
Enligt räddningstjänsten pågick hjärt-lungräddning på platsen och även ambulans och polis
larmades. Men männens liv gick inte att rädda. Det är fyra män, två i 65-årsåldern, en i
70-årsåldern och en i 75-årsåldern. Enligt Sävsjö kommun var tre av dem hemmahörande i
Sävsjö kommun. Männens anhöriga är underrättade.
28/2 Sjö, is, promenad, man, 60-årsåldern
Vidöstern, Värnamo, F-län
Räddningstjänst, ambulans och polis åkte mot platsen. Enligt SOS-larmet befarades det
att en person hade befunnit sig på isen med en hund och att isen eventuellt hade brustit.
Polis är på plats för att assistera övriga blåljusenheter. En man har påträffats i vattnet och
mannen är nu förd med ambulans till sjukhus. Polisens presstjänst har inga uppgifter om
mannens skadeläge. Mannens liv gick inte att rädda. Mannen var i 60-årsåldern. Anhöriga
är underrättade. Polisen misstänker inget brott i samband med olyckan.
18/6 Sjö, bad, man, 25-årsåldern
Åsasjön, Norrahammar, Jönköpings kommun, F-län
SOS-larm inkom till polisen om en befarad drunkning vid Åsabadet i Norrahammar,
Jönköping. En man ska ha försvunnit i vattnet. Då mannen ej syntes till påbörjades en
räddningsinsats med enheter från räddningstjänsten, dykare samt drönare. Polispatruller
på plats har assisterat räddningstjänsten. Mannen har anträffats i vattnet och har förts med
ambulans till sjukhus samtidigt som återupplivningsförsök påbörjades. Mannen, i 25-årsåldern, har konstaterats avliden på sjukhus. Olyckan och dödsfallet kommer att utredas av
polisen, det finns ingen misstanke om brott.

Kronoberg, G-län, 0 person (2), ~2
Inga olyckor

Kalmar, H-län, 4 personer (1), ~4
12/6 Hav, bad, man, 85-årsåldern
Friluftsbad, Köpingsvik, Klinta camping, Borgholms kommun, H-län
Polis, räddningstjänst och ambulans larmas till Köpingsvik och Klinta Campings badplats med anledning av ett drunkningslarm. En person är berörd. Personen är avförd med
ambulans till sjukhus. Personen som fördes till sjukhus har avlidit. Det rör sig om en man i
85-årsåldern. Anhöriga är underrättade.
3/7 man, 80-årsåldern
Friluftsbad, Fliseryd, Mönsterås, H-län
En man i 80-årsåldern påträffades flytandes i vattnet av badgäster. Mannen drogs upp på
stranden och hjärt- och lungräddning på börjades. Ambulans tillkallades och hjärt- och
lungräddningen fortgick under ambulansfärden. Mannens liv gick inte att rädda och han
avled på sjukhus. Anhöriga är underrättade.

Svenska Livräddningssällskapet OMKOMNA VID DRUNKNINGSOLYCKOR ÅRSRAPPORT 2021

29

26/8 Hav, fritidsbåt, man, 70-årsåldern
Kalmarsund, Bruddesta, H-län
Den man i 70-årsåldern som försvann under en seglats från Gotland mot Arkösund har nu
hittats avliden. Enligt polisen så hittades kroppen i Kalmarsund i Bruddesta under tisdagseftermiddagen. Segelbåten lämnade Gotland under torsdagen i förra veckan och vrakdelar, skrovsida, påträffades på Torrö, utanför Valdemarsvik i Gryts skärgård. Anhöriga är
underrättade och polisen misstänker inget brott i samband med dödsfallet.
25/9 Hav, fritidsbåt (vattenskoter), man, 40-årsåldern.
Borgholm, H-län
En man i 40-årsåldern föll av sin vattenskoter i vattnet utanför Borgholm på lördagen.
Trots en stor sökinsats med båtar, helikopter och dykare kunde inte mannen hittas. Händelsen inträffade vid 15-tiden på lördagen då en person på en brygga såg mannen falla av
vattenskotern 200 meter ut i vattnet. En räddningsinsats kunde starta snabbt men sökandet
blev fruktlöst. Anhöriga är underrättade. Ärendet har överlämnats till polisen. Kroppen
påträffades den 6 oktober varför dödsfallet inte registrerats under septembers preliminära
månadsrapport.

Gotland, I-län, 0 personer (1), ~1
Inga olyckor

Blekinge, K-län, 1 personer (5), ~3
5/6 Privat pool, bad, barn under tio år
Jämshög, Olofströms kommun, K-län
Ett barn drunknade i en pool i Olofströms kommun under lördagen. Barnet var svårt skadat
och fördes med ambulans till sjukhus, men barnets liv gick inte att rädda. Barnet var under
tio år gammalt. Barnet fördes till sjukhus och under lördag kväll meddelade polisen att
barnet avlidit. Under sen lördagskväll meddelade polisen att det handlade om ett barn som
avlidit i olyckan. Anhöriga är underrättade.

Skåne, M-län, 10 personer (4), ~8
17/2 Hav, övrigt, fartyg, man
Trelleborgshamn, Trelleborg, M-län
En arbetsbåt med en grävmaskin på hade kantrat. Tre personer föll i vattnet. Polis är på
plats och biträder räddningstjänsten i räddningsarbetet. Även livbåtar från Stena Line hjälper till. Enligt polisen är de lindrigt skadade. Pråmen ligger upp och ned mitt i hamninloppet och trafiken i hamnen är stoppad. Den tredje personen påträffades några dagar senare
omkommen genom drunkning. Olyckan utreds som ett eventuellt arbetsmiljöbrott.
10/2 Sjö, is, skridsko, man, 77 år
Levrasjön, Bromölla, M-län
Den 77-åriga mannen åkte ut på sjön vid 15-tiden den 10 februari och skulle vara hemma
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vid 18-tiden. När mannen inte återvände hem blev anhöriga oroliga och larmade. 77-åringens bil hittades parkerad i anslutning till sjön och polisen koncentrerade sökandet efter
honom i området där omkring. Under natten hittades mannens tillhörigheter vid en vak och
räddningstjänstens dykare kallades in. Mannens påträffades senare omkommen. Mannens
anhöriga är underrättade.
30/3 Hav, övrigt, kvinna
Ljunghusen, Vellinge, M-län
En kvinna, som anmälts försvunnen, hittades omkommen i vattnet norr om Ljunghusen.
Det finns inga misstankar om brott. Kroppen påträffades vid en sandrevel väster om Falsterbokanalen. Polis, räddningstjänst och tre ambulanser skickades till platsen och kunde
snabbt konstatera att den kvinna som hittats död är den person som anmäldes försvunnen
under måndagen. Anhöriga har underrättats.
30/3 Hav, fritidsbåt, man
Skillinge, Simrishamn, M-Län
Anhöriga larmar om att en äldre man som skulle titta till sin båt i hamnen inte kommit
hem. Då mannens båt är kvar vid bryggan inleder räddningstjänsten som har ett närsök.
Mannen är anträffad avliden på botten invid bryggan. Anhöriga är underrättade.
3/7 Sjö, bad, kvinna, 30-årsåldern
Friluftsbad, Hässleholm, M-län
En kvinna i 30-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i samband med en simtur i Hässleholm på lördagen. Larm kom in till räddningstjänst och polis efter att badgäster dragit upp
kvinnan, som då var medvetslös, ur vattnet. Hon fördes till sjukhus med ambulans men
hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga har underrättats.
5/7 Hav, övrigt, man, 20-årsåldern
Kullaberg, Helsingborg, M-län
En person hittades i vattnet utanför Kullens fyr på måndagsmorgonen. Räddningstjänsten
tillkallades till platsen och kunde med hjälp av båt transportera personen till inväntande
sjukvårdspersonal i Mölle hamn. Under söndagseftermiddagen gick en man i 20-årsåldern
hemifrån för att vandra på Kullaberg. När han senare under kvällen inte kom hem kontaktade anhöriga polisen. På måndagsmorgonen pågick en stor sökinsats av flera polispatruller
och polishelikopter. Senare spärrades ett område av och nu kan polisen bekräfta att den
försvunna mannen är funnen avliden. Det finns i nuläget inga misstankar om brott utan
polisen bedömer det som ett olycksfall. Den avlidna 20-åringens anhöriga är underrättade.
16/7 Hav, bad, man, 85-årsåldern
Borrby strand, Simrishamn, M-län
En man i 85-årsåldern drunknade på fredagen vid Borrby strand i Simrishamns kommun.
Mannen påträffades av privatpersoner i vattnet. Mannen fördes med ambulans till sjukhus,
men hans liv gick inte att rädda. Polisen misstänker inget brott i samband med drunkningsolyckan. Anhöriga är underrättade.
3/8 Damm, övrigt
Bulltoftaparken, Malmö, M-län
En död person har hittats i vattnet i vid en damm vid Bulltoftaparken i Malmö. Samtal
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från allmänheten inkom till SOS alarm och räddningstjänsten påträffade en livlös person i
vattnet. Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.
15/8 Hav, övrigt, man, 20-årsåldern
Småbåtshamn, Simrishamn, M-län
Vid 19.30-tiden på söndagskvällen kom ett larm om ett drunkningstillbud i Simrishamn.
Det visade sig vara en död man i 20-årsåldern. Polisen misstänker inget brott
13/12 Hav, fartyg, en man och en man saknad
M-Län
Det var under natten till måndagen som ett brittiskt och ett danskt fartyg krockade mellan
Ystad och Bornholm, varav det ena fartyget kapsejsade. På det danska fartyget har en
person hittats död ombord sedan räddningsdykare har sökt igenom fartyget två gånger.
Den andra besättningsmedlemmen som ska ha funnits med ombord vid olyckan saknas
fortfarande. Nu misstänks två personer på det brittiska fartyget för bland annat vållande till
annans död och grovt sjöfylleri. För det senare krävs minst en promille i blodet.

Halland, N-län, 1 personer (2), ~3
17/6 Hav, fritidsbåt (vattenskoter), man, 22 år
Tylösand, Halmstad, N-län
Det var torsdagen 17 juni som räddningstjänsten larmades till badstranden efter larm
om att en person saknades från en vattenskoter. Ett sökpådrag drog i gång. 400 meter ut
hittades mannen livlös på botten. Hjärt- och lungräddning påbörjades innan han fördes till
sjukhuset i Halmstad och därefter sjukhuset i Lund. På tisdagen bekräftar polisen att den
22-årige mannen har avlidit till följd av drunkning. Ärendet utreds som ett dödsfall utan
misstanke om brott. Anhöriga till den avlidne mannen har underrättats.

Göteborg/Bohuslän O-län, 13 personer (10), ~15
8/2 Hav, is, man, 65-årsåldern
Torslanda, Göteborg, O-län
Den man i 65-årsåldern som i måndags gick genom isen utanför Torslanda i Göteborg har avlidit.
Det var vid 13-tiden på måndagseftermiddagen som en person såg mannen gå genom isen.
Helikopter var snabbt på plats och förde den allvarligt skadade mannen till Sahlgrenska universitetssjukhuset för vård. På söndagen meddelade sjukhuset att mannen avled under fredagen. Hans
anhöriga har underrättats.
6/3 Hav, övrigt, man, 35 års-åldern
Hälsö, Öckerö, O-län
Räddningstjänst ryckte ut till Hälsö i Öckerö kommun, efter ett drunkningslarm. Personer från
allmänheten hade slagit larm efter att ha sett en person ligga i vattnet. Personen konstaterades
snabbt vara död. Mannen är identifierad, och i 35-årsåldern. Anhöriga är underrättade.
10/4 Hav, övrigt, kvinna, uppgift om ålder saknas
Skeppsviken strandpromenad, Uddevalla, O-län
En äldre kvinna omkom i en drunkningsolycka i Uddevalla på lördagen. Polis, räddningstjänst
och ambulanshelikopter larmades till Skeppsviken i Uddevalla. I vattnet hittades en livlös kvinna. Kvinnan togs upp ur vattnet och fick hjärt- och lungräddning på plats. Hon fördes sedan med
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ambulans till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda.
7/6 Sjö, bad, kvinna, 75-årsåldern
Vara, O-län
En kvinna i 75-årsåldern omkom i en drunkningsolycka i en sjö utanför Vara i Västergötland.
Det har skett i anslutning till en badplats. Enligt polisen finns ingen misstanke om brott i samband med händelsen.
10/6 Hav, fritidsbåt, man, 70-årsåldern
Jörlanda, Stenungssund, O-län
En upp och nervänd båt hittades på torsdagskvällen i Jörlanda utanför Stenungssund. Oroliga anhöriga till en man i 70-årsåldern larmade 112, då båten låg upp och ner i vattnet, räddningstjänst
påträffade mannen död i vattnet. Preliminära uppgifter tyder på att flytväst saknades.
26/6 Sjö, övrigt, man, 60-årsåldern
Marks kommun, O-län
Två personer fördes till sjukhus efter en drunkningsolycka i Marks kommun under lördagen.
En man i 60-årsåldern har avlidit av sina skador. Anhöriga är underrättade enligt polisen.
Räddningstjänsten larmades till en sjö då två personer ska ha befunnit sig i nödläge. Även en
helikopter skickades ut. Polisen har skrivit en anmälan om dödsfall utan misstanke om brott och
skadeläget för den andra personen som fördes till sjukhus är fortfarande oklart.
12/7 Hav, bad, man
Svanesund, Orust, O-län
En äldre man har avlidit efter en drunkningsolycka i Svanesund på Orust. Larmet kom vid
12.30-tiden under måndagen. Polis och räddningstjänst larmades efter att en person hittats i
vattnet. Enligt polisen ska det vara en äldre man som drunknade och mannens anhöriga är
underrättade.
24/7 Hav, fritidsbåt, man
Scandiahamnen, Göteborg, O-län
En kantrad båt hittas i hamnbassängen. Den saknade mannen påträffas avliden genom drunkning av dykare några dagar senare.
21/8 Sjö, övrigt, man, 50-årsåldern
Mellerud, O-län
En man i 50-årsåldern hittades avliden på botten av en sjö i Melleruds kommun i helgen. Inledningsvis anhölls en person, skäligen misstänkt för mord. Omständigheterna kring dödsfallet var
oklara, och en mordutredning inleddes. Men efter den preliminära obduktionen pekar det mesta
helt enkelt på en drunkningsolycka. Den man som suttit anhållen var skäligen misstänkt, alltså
den lägre misstankegraden. Han har nu släppts.
21/9 Å, bad
Friluftsbad, Döntorpsbadet, Vara, O-län
Räddningstjänst, ambulans samt polis larmades till Döntorpsbadet efter uppgifter om drunkningstillbud på platsen. En person avled i samband med olyckan. Enligt uppgifter var det väldigt
strömt i vattnet. Anhöriga är underrättade.
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1/10 Hav, fritidsbåt, man, 75-årsåldern
Småbåtshamn, Kovikshamn, Kungälv, O-län
Polis, räddningstjänst och ambulans skickas till Kovikshamn efter larm om drunkningsolycka,
där en man fallit i vattnet från en båt. Mannen är avliden, och anhöriga är underrättade. Det finns
ingen misstanke om brott i samband med olyckan.
9/10 sjö, fritidsbåt, fiske, man, 50-årsåldern
Sjön Anten, Ålanda, Alingsås, O-län
En man i 50-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i sjön Anten utanför Alingsås. Tre
män från Polen var ute på sjön och fiskade när olyckan inträffade. Mannen som föll i vattnet var
ensam i sin båt. Polisen misstänker att mannen var påverkad av alkohol, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att olyckan inträffade. Hur mannen hamnade i vattnet är oklart, men han var
livlös när han anträffades. Mannen som omkom i olyckan bor inte i området. Polisen misstänker
inget brott.
8/12 Å, övrigt, bil, kvinna,
Risån, Uddevalla, O-län
Polisen bekräftar nu att en kvinna är död efter drunkningsolyckan på länsväg 696, mellan Lane-Ryr och Väne-Ryr, öster om Uddevalla. Kvinnan ska ha färdats i bil när hon körde av vägen,
in i vägräcket, voltade och hamnade i Risån. Hon har varit anmäld försvunnen sedan innan.

Värmland, S-län, 4 personer (0), ~6
15/6 Älv, övrigt, pojke, 5 år
Hagfors, S-län
Pojken försvann från ett HVB-hem i Hagfors på tisdagsmorgonen och sågs vid liv senast strax
före klockan sju i morse. En stor sökinsats från polisen och räddningstjänsten inleddes och
snabbt fokuserades sökandet till Uvån vid Älvstrandens bildningscentrum. Polisen meddelar att
pojken under sökarbetet påträffats i vattnet avliden. Anhöriga har underrättats.
7/6 Älv, övrigt, man, 50-årsåldern
Norsälven, Karlstad, S-län
En man i 50-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i Norsälven i Karlstads kommun.
Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen strax efter klockan 15 på söndagen.
Vad som skett är inte känt, men polisen misstänker inget brott.
7/7 Älv, övrigt, pojke, 8 år
Letälven, Degerfors, S-län
Ett barn hamnade av oklar anledning i älven som rinner genom centrala delar av Degerfors. Stor
räddningsinsats påbörjades. Pojken påträffades av dykare cirka två timmar efter det att larmet
inkommit. Pojkens liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.
4/11 Älv, övrigt, man, 60-årsåldern
Lötälven, Kristinehamn, S-län
SOS larmades på torsdagseftermiddagen om ett drunkningstillbud i centrala Kristinehamn.
Enligt larmet hade en person ramlat i Lötälven. Enligt operatören på SOS Alarm har personen
tagits upp ur vattnet och räddningspersonal har tillsammans med ambulanspersonal genomfört
hjärt- och lungräddning. Även ambulanshelikoptern kallades till platsen. Mannen fördes till
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Centralsjukhuset med helikopter men hans liv gick inte att rädda.

Örebro, T-län, 3 personer (2), ~3
5/6 Sjö, bad, man, 30-årsåldern
Hällabrottet, Kumla, T-län
Den man som larmades försvunnen i lördags i en sjö i närheten av Hällabrottet strax söder om
Kumla, har påträffats omkommen av sjöpolisen. Larmet kom in till räddningstjänsten sent på lördagseftermiddagen då personer på stranden larmat att han inte kommit tillbaka efter en simtur.
Mannen, som är i 30-årsåldern, är hemmahörande i ett land i Europa. Han återfanns på mycket
djupt vatten och polisen har underrättat mannens anhöriga om det inträffade.
20/6 Sjö, bad, man, 20 år
Friluftsbad, Lekebergs kommun, T-län
20-åring hittad omkommen genom drunkning vid friluftsbad i Lekeberg. Enligt vittnen på platsen sågs personen simma ut i sjön. Den stora räddningsinsatsen försvåras av det hårda åskvädret.
Dykare från Västerås kallades in och påträffade personen avliden. Anhöriga är underrättade.
7/7 Sjö/å, övrigt, man, 60-årsåldern
Hamnbron, Örebro, T-län
SOS Alarm fick in drunkningslarmet på onsdag kväll. Polisen bekräftade senare att det handlar
om en man i 60-årsåldern. Hans liv gick inte att rädda. Mannen avled och hans familj är underrättad. Det är okänt varför eller hur mannen hamnade i vattnet.

Västmanland, U-län, 2 personer (3), ~3
23/1 Å, övrigt, man
Svartån, Västerås, U-län
Man påträffas drunknad i Svartån centrala Västerås.
1/7 Å, övrigt
Svartån Västerås, U-län
Tidigt på torsdagseftermiddagen hittades en avliden person i Svartån i centrala Västerås. Enligt polisen har personen legat i vattnet en tid. Larmet kom strax efter klockan ett.
Allmänhet hade då sett en person ligga i vattnet och ringde 112. Såväl räddningstjänst som
polis och ambulans larmades ut till platsen. På plats konstaterades att personen är avliden.
I nuläget misstänks inget brott bakom dödsfallet. Polisen arbetar nu med att identifiera
personen.

Dalarna, W-län, 4 personer (4), ~5
23/6 Sjö, fritidsbåt (vattenskoter), man
Stora Vällan, Falun, W-län
En person befaras ha drunknat i samband med en vattenskoterolycka i Falun på onsdagseftermiddagen. Trots flera timmars sökande av räddningstjänstens dykare har personen inte
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hittats. Strax före halv tio på kvällen avbröts arbetet.
8/7 Sjö, bad, man, 50-årsåldern
Nedre Hillen, Smedjebacken, W-län
En man i 50-årsåldern har omkommit genom drunkning i samband med bad i sjön Nedre
Hillen i Smedjebackens kommun. Mannen fördes till sjukhus men avled senare. Polis,
räddningstjänst, flera ambulanser och en ambulanshelikopter ryckte ut efter att larm om
drunkning. Räddningstjänsten inledde eftersök i vattnet och enligt polisen så kunde man
efter ett tag lokalisera mannen som då legat en längre tid i vattnet. Återupplivningsförsök
genomfördes direkt på plats vilket gav bra resultat men tyvärr så avled personen senare
under kvällen på sjukhus.
23/7 Pool, bad, pojke, 1 år
Avesta, W-län
En pojke har förts till Akademiska Sjukhuset i Uppsala med ambulanshelikopter, efter ett
drunkningstillbud vid en pool i Avesta. Pojken ska ha badat i en pool och dragits upp av
allmänheten. Räddningspersonal anlände till platsen på fredagsförmiddagen och pojken
fördes sedan till Akademiska sjukhuset i Uppsala i ambulanshelikopter. Där vårdas han nu
för svåra skador. Senare meddelade sjukhuset att pojkens liv inte gick att rädda.
20/8 Sjö, bad, man 80-årsåldern
Siljan, Rättvik, W-län
En man i 80-årsåldern omkom vid en drunkningsolycka på fredagseftermiddagen i närheten av Stumnäs, i Rättviks kommun. Larmet kom in strax innan 15 och enligt SOS Alarm
hade en person som varit ute och simmat försvunnit. Närstående bevittnade händelsen och
larmade 112. Räddningstjänst och ambulans kom på plats. Räddningstjänsten jobbade på
plats med HLR men den äldre mannens liv gick inte att rädda. Mannen avled på plats och
anhöriga är underrättade.

Gävleborg, X-län, 3 personer (4), ~5
5/4 Sjö, fritidsbåt(kanot), en man och en kvinna
Östra Färnebofjärden, X-län
Två personer hittades döda i Färnebofjärden i Heby kommun under natten till tisdagen. En stor
sökinsats inleddes efter rapporter om en person som hade gett sig ut på en kanottur på söndagen vid Skekarsbo utan att komma tillbaka. Det visade sig under arbetets gång handla om två
försvunna personer som hittades avlidna.
26/6 Å, övrigt, man, 60-årsåldern
Söderhamnsån, Söderhamn, X-län
En man i 60-årsåldern har hittats drunknad i Söderhamnsån, uppger polisen. Larmet kom strax
före midnatt på midsommarafton efter att en person sett en kropp i vattnet. Polis, räddningstjänst
och ambulans skickades till ån, som flyter genom i centrala Söderhamn. Polisen misstänker inget
brott i samband med dödsfallet.
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Västernorrland, Y-län, 3 personer (6), ~4
26/4 Sjö, is, fyrhjuling, man, 70-årsåldern
Grundvattsjön, Skorped, Örnsköldsviks kommun, Y-län
En äldre man omkom när han gick igenom isen på Grundvattsjön i Örnsköldsviks kommun
på måndag kväll. Räddningstjänsten larmades och var de som hittade mannen i en vak.
Mannen tros ha varit ute på fisketur när hans fyrhjuling gick igenom isen på Grundvattsjön
väster om Skorped. Det var andra fiskare på isen som fick syn på vaken och larmade räddningstjänst. Där påträffades mannen, som var i 70-årsåldern, i vaken. Han konstaterades
avliden på plats av läkare. Mannens anhöriga är underrättade.
9/6 Sjö, Övrigt, flicka, 1,5 år
Sjön Marmen, Lucksta, Sundsvall, Y-län
Det lilla barnet var försvunnet och det befarades att det kunde ha hamnat i vattnet i den
närliggande Marmen. Barnet hittades alldeles vid vattenbrynet och hjärt-/lungräddning
påbörjades omedelbart. Barnet, bara ett och ett halvt år gammalt fördes sedan till sjukhus,
men livet gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade. Polis misstänker inget brott.
1/12 Sjö, is, snöskoter, man, 65-årsåldern
Härnösand, Y-län
En man i 65-årsåldern omkom sent på nyårsaftonens kväll sedan han kört ner i en isvak
med sin snöskoter mellan Hemsön och Vålånger norr om Härnösand. En bekant till mannen slog larm när han inte kommit tillbaka. Anhöriga är underrättade.

Jämtland, Z-län, 3 personer (2), ~4
10/7 Damm, bad, kvinna, 60-årsåldern
Friluftsbad, camping, Bispgården, Ragunda, Z-län
En kvinna omkom i en drunkningsolycka i Bispgården, Ragunda kommun, på fredagskvällen. Kvinnan var i 60-årsåldern och olyckan inträffade vid Geråbadet, ett utomhusbad
vid en campingplats. Kvinnan blev uppdragen ur vattnet av en annan person men hennes
liv gick inte att rädda. Det finns ingen misstanke om brott. Anhöriga är underrättade.
25/7 Sjö, bad, kvinna, 90-årsåldern
Strömsund, Z-län
En kvinna i 90-årsåldern omkom på söndagen i en drunkningsolycka i Strömsund i Jämtland, uppger polisen. Larmet kom vid elvatiden på förmiddagen och ambulans, räddningstjänst och polis kallades till platsen. Kvinnan togs upp ur vattnet, hjärt- och lungräddning
inleddes och hon kördes till sjukhus i ambulans. Men under söndagseftermiddagen meddelade polisen att kvinnans liv inte gick att rädda. Anhöriga är underrättade.
10/9 Sjö, fritidsbåt, man, 45-årsåldern
Revsundssjön, Bräcke, Z-län
Vid 16-tiden på fredagen fick räddningstjänsten ett larm om en drunkningsolycka i Revsundssjön utanför Bräcke. Fyra män i 40 50-årsåldern befann sig i båten som vattenfylldes i
det blåsiga vädret, båten sjönk och de försökte simma till land. Tre av personerna simmade
iland. Den fjärde personen påträffades omkommen genom drunkning under söndagen av
polisens dykgrupp. Ingen av de fyra personer som var inblandade i drunkningshändelsen
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använde flytväst, enligt polisen. Räddningstjänsten var ute med tre båtar och sökte efter
personen. Polis och ambulans var också på plats. Ingen av de inblandade var hemmahörande i länet. Anhöriga är underrättade

Västerbotten, AC-län, 2 person (5), ~5
25/8 Sjö, övrigt
Stor Abborrsjön, Sollefteå, AC-län
En person har hittats livlös i vattnet i Stor-Abborrsjön i Sollefteå kommun efter att en förbipasserande larmat. Omständigheterna kring dödsfallet är oklara.
22/11 Sjö, is, man, 68 år
Stöcksjön, Umeå, AC-län
En man i 70-årsåldern har gått igenom isen och drunknat i Umeå. Mannen söktes under eftermiddagen och kvällen innan han hittades avliden i en vak. Hans anhöriga är underrättade

Norrbotten, BD-län, 7 personer (6), ~7
30/4 Sjö, is, skidor, man, uppgift om ålder saknas
Rånöfjärden, Kalix, BD-län
På fredagen sökte polisen med svävare, helikopter och även ett flygplan utan att mannen
hittades. Dock hittades spår som ledde till en isvak. I samband med dykningar under lördagen hittades en avliden person. Kroppen är identifierad och anhöriga har underrättats.
13/6 Sjö, bad, man
Svanstein, Övertorneå, BD-län
Under förmiddagen inkom ett larm om en person som ska ha drunknat i en sjö några mil
norr om Övertorneå. Polisen meddelade under eftermiddagen att en äldre man har hittats
avliden i vattnet och att man inte misstänker något brott.
9/7 Älv, fritidsbåt(kajak), man
Vojmån, Volgsele, Vilhelmina, BD-län
Tre personer var ute och paddlade kajak i forsarna i Vojmån vid Volgsele när olyckan
inträffade. En yngre man föll i vattnet vid Hornforsen i Vojmån som är känd för att vara
brant och stenig. Efter en stor insats med helikopter, räddningstjänst och ambulans under
natten så hittades först inte den försvunne mannen. Morgonen efter återfanns mannen död.
Hans anhöriga är underrättade. Vattennivån i Vojmån sänktes under räddningsarbetet.
16/7 Sjö, fritidsbåt(kajak), fiske, man, 60-årsåldern
Gautosjön, Laisvall, Arjeplog, BD-län
En man i 60-årsåldern har drunknat i Gautosjön i Arjeplogs kommun. Mannen var ute och
fiskade i kajak och hamnade i vattnet, där han påträffades av andra personer. De fick upp
honom på land, slog larm och påbörjade hjärt- och lungräddning. Mannen hörde hemma i
södra Sverige. Anhöriga är underrättade.
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22/7 Sjö, övrigt, man, 85-årsåldern
Överkalix, BD-län
En man i 85-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i sjön Storsaivis i Överkalix kommun. Mannen påträffades av bekanta som slog larm till SOS på torsdagseftermiddagen.
Det finns inga närmare detaljer om hur olyckan gått till men polisen misstänker inget brott.
22/7 Övrigt, man, 80-årsåldern
Gällivare, BD-län
En man i 80-årsåldern avled i en drunkningsolycka under torsdagskvällen i Gällivare kommun enligt polisen. Mannen hittades i vattnet av bekanta. Ambulans och polis tillkallades
till platsen. Anhöriga är underrättade.
16/8 Sjö, övrigt, man, 50-årsåldern
Renhagen, Gällivare, BD-län
En man i 50-årsåldern avled i en drunkningsolycka i Renhagen utanför Gällivare. Mannen
fördes till Gällivare sjukhus med livshotande skador. Hans liv gick inte att rädda. Den
avlidne är hemmahörande i Gällivare. Anhöriga underrättade.

Internationellt, 1 personer (1), ~3
20/7 Pool, bad, man, 26 år
Marbella, Spanien, Internationellt
Olyckan skedde under en fest i det hus 26-åringen hyrde tillsammans med några vänner.
Vännerna ska ha rest dit för att fira en svensexa. Sjukvårdspersonal larmades till platsen
och hittade då mannen medvetslös vid poolkanten efter att han dragits upp ur vattnet av
sina vänner. Räddningsförsök genomfördes på plats under en timmes tid men mannens
liv gick inte att rädda. Polis kommer nu utreda händelsen och avvaktar med att fastställa
dödsorsaken tills obduktionsresultatet har kommit. UD bekräftar att mannen omkommit.
Mannen var hemmahörande i Mellansverige. Anhöriga är underrättade.
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