Preliminär rapport för omkomna vid drunkningsolyckor
juli 2022
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Ytterligare information:
Svenska Livräddningssällskapet, Mikael Olausson områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45

Svenska Livräddningssällskapets preliminära
sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor
för juli 2022
venska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid
drunkningsolyckor visar att 22 personer mist livet under juli 2022 jämfört med 26 personer under
juli 2021. Totalt har 46 personer omkommit till och med sista juli 2022 jämfört med 75 personer
motsvarande period 2021.
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Vad är det som händer?
Antalet personer som omkommer vid drunkningsolyckor i juli månad 2022 noterar två personer
färre än medeltalet (~24) för 2000-talet. Vid en jämförelse för hela året fram till och med sista juli
är det totalt 29 personer färre än föregående år. Av samtliga händelser 2022 inträffar 10 i en sjö, 6
i hav, två i älv samt en vardera i å och kanal. Åldersfördelningen på de förolyckade personerna är;
fyra personer mellan 18-29 år, 50-59 år och 70-79 år, tre personer mellan 40-49 år och 60-69 år.
Könsfördelningen visar att 20 personer av de avlidna är män. Noterbart är att vid två händelser är
två eller flera personer drabbade vid samma händelse.
Kort sammanfattning av händelserna för juli 2022
2/7 Sjö, bad, man, 50-årsåldern
Skinnskatteberg, W-län
En man har hoppat i vattnet från bryggan men inte kommit upp igen. En annan man som den nu
avlidna mannen umgicks med larmade polisen. Räddningstjänst påträffade mannen, som var i
50-årsåldern, avliden i sjön.
6/7 Älv, bad, man, 65-årsåldern
Umeälven, Storsandskär, Umeå, AC-län
På onsdagskvällen kom larm från ön Storsandskär i Umeälven söder om Umeå. En man i
65-årsåldern hade hittats i vattnet och en stor räddningsinsats gjordes. Under natten har anhöriga
informerats om att mannen är avliden och polisen misstänker inget brott.
6/7 Sjö, bad, man, 45-årsåldern
Ulvsundasjön, Solna, AB-län
En man har drunknat efter att han gett sig ut på en simtur mellan Huvudsta och Ulvsunda norr
om Stockholm. Larmet kom strax efter midnatt och polis och räddningstjänst inledde då en
räddningsinsats. Anhörig som stod och väntade på mannen ringde 112 när han inte dök upp.
Mannen påträffades senare avliden i vattnet. Anhöriga har underrättats.

8/7 Älv, bad, man, 20-årsåldern
Strömsundskanalen, Piteå, BD-län
Enligt polisen ska den drunknade mannen ha försvunnit under vattnet i samband med bad under
fredagsmorgonen. Efter drygt två timmars sökinsats hittades mannen avliden av räddningstjänsten.
Enligt polisen är den avlidne mannen i 20-årsåldern och hemmahörande i Norrbottens län.
Personen har identifierats och anhöriga har underrättats.
9/7 Hav, fritidsbåt, man, 70-årsåldern
Väderöarna, Tanum, O-län
En norsk man i 70-årsåldern har hittats död i vraket efter en motorbåt som förlist vid Väderöarna
utanför Fjällbacka på Västkusten. Mannen var ensam på väg i en medelstor motorbåt från Norge
till Skagen. Han drabbades av hårt väder och båten förliste mot klipporna. Larmet om den saknade
båten kom från anhöriga i Norge. Sjöräddningen sökte efter mannen med helikopter och upptäckte
vraket strax under vattenytan.
10/7 Hav, övrigt, dykning, två män
Gullmarsfjorden, Uddevalla, O-län
Tre män som dök i Gullmarsfjorden ska ha fått problem med sin utrustning och två av dykarna
hamnade i nödläge. De båda dykarna omkom. Enligt Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral
ska en kvinna ha stött på en dykare som kommit upp till ytan och bett henne att larma räddningstjänst då han tappat bort sina kamrater. Flera ambulanser, en ambulanshelikopter, räddningstjänst
och Kustbevakningen skickades till platsen. Man kunde efter ett tag hitta en av de två försvunna
dykarna vid ytan i ett kritiskt tillstånd. Dykaren, som var dansk medborgare, fördes snabbt till
sjukhus, där han sedan avled under kvällen. Den dykare som har saknats i Gullmarsfjorden sedan i
söndags den 10 juli har hittats död bekräftar polisen. Anhöriga är underrättade.
12/7 Sjö, bad, kvinna, 60-årsåldern
Ödevata, Emmaboda, H-län
Ett samtal inkom till SOS-Alarm om en drunkning i Ödevata, Emmaboda kommun. Polis,
räddningstjänst och ambulanssjukvård larmades till platsen där en person anträffades i vattnet.
Enligt inringare stod ett par tofflor kvar på bryggan. Personen, en kvinna i 60-årsåldern, fördes till
sjukhus men senare under kvällen meddelar polisen att hon avlidit. Anhöriga är underrättade.
20/7 Hav, bad, man, 70-årsåldern
Badplats, Stegeborg, Söderköping, E-län
En man i 70-års åldern omkom i en drunkningsolycka vid Stegeborg under onsdagseftermiddagen.
Mannen var ute och simmade men försvann plötsligt varpå räddningstjänst och ambulans
larmades. Dykare sökte efter mannen och man hittade honom livlös i vattnet utan möjlighet att
rädda hans liv. Anhöriga är underrättade.
20/7 Hav, bad, kvinna, 40-årsåldern
Smithska udden, Västra Frölunda, Göteborg, O-län
En kvinna i 40-års åldern hittades död i vattnet vid Smithska udden i Västra Frölunda. Kvinnan
hittades av dykare efter att polisen larmats av andra besökare vid badet om att en kvinna
försvunnit. Det finns inga brottsmisstankar och händelsen rubriceras som drunkningsolycka.
Anhöriga är underrättade.
21/7 Hav, bad, man, 75-årsåldern
Hagaby strand, Borgholm, Öland, H-län
En man i 75-årsåldern har avlidit efter en drunkningsolycka på norra Öland. Polisen larmades till
Hagaby på Öland under förmiddagen på grund av ett drunkningstillbud. Mannen fördes till sjukhus
med ambulans. Under eftermiddagen meddelar polisen att mannen omkommit till följd av sina
skador. Anhöriga är underrättade.

22/7 Kanal, övrigt, man, 20-årsåldern
Bergs slussar, Linköping, E-län
En man i 20-årsåldern omkom genom drunkning i vattnet i Linköping vid Bergs Slussar. Polisen fick
in ett larm, torsdag eftermiddag om att mannen saknades, och räddningstjänsten kunde sedan hitta
honom i vattnet efter en stunds sökande. Han fördes till sjukhus med allvarliga skador, men hans
liv gick inte att rädda, uppger polisen på sin sajt. Anhöriga är underrättade.
22/7 Sjö, övrigt, man, 45-årsåldern
Skinnskatteberg, U-län
På måndagen meddelade polisen att personen som hittades död i fredags har identifierats som
en man i 45-årsåldern. Mannen var anmäld försvunnen i Västmanland sedan den 12 juli. Hans
anhöriga är underrättade och polisen misstänker att mannen drunknat utan misstanke om brott.
24/7 Sjö, fiske, man, 70-årsåldern
Hässelby, Stockholm, AB-län
En man i 70-årsåldern har hittats död i vattnet vid en badplats i Hässelby i västra Stockholm.
Larmet kom från en förbipasserande som sett något flyta i vattnet och även sett fiskegrejer på land.
Anhöriga är underrättade.
26/7 Å, övrigt, man
Arboga, U-län
Allmänheten upptäckte en kropp flytandes i vattnet och larmade 112. Polisen misstänker att
mannen legat i vattnet mellan 7¬ 14 dagar innan han hittades. Man har hittills inte kunnat uppskatta
någon exakt ålder på mannen. Kroppen har förts till rättsläkare för rättsmedicinsk undersökning
och identifiering. Polisen misstänker i nuläget inget brott.
27/7 Sjö, övrigt, man, 35-årsåldern
Vättern, Jönköping, F-län
Allmänheten larmade 112 då de hörde skrik om hjälp över Vättern i närheten av Kortebovägen i
Jönköping. Räddningstjänst och ambulans kallades dit för att söka med båt. Även en helikopter
larmades till platsen för att hjälpa till i insatsen. En man i 35-årsåldern påträffades och fördes med
livshotande skador till Ryhovs sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Anhöriga är informerade.
27/7 Sjö, fritidsbåt, kajak, man 19 år, man 18 år
Lurö/ Djurö, Vänern, S-län
Två kajakpaddlare hittades under onsdagseftermiddagen långt ute på vattnet mellan Djurö och
Lurö på Vänern. På torsdagseftermiddagen blev identifieringen klar och enligt polisen handlar det
om två yngre tyska medborgare födda 2003 och 2004. Anhöriga är underrättade.
30/7 Sjö, bad, man,
Hofors, X-län
En man i 60-årsåldern omkom tidigt på lördagsmorgonen i en drunkningsolycka i Hammardammen
i Hofors. Det var förbipasserande som larmade polis och räddningstjänst efter det att de sett
en person ligga i vattnet. Mannen var redan avliden när polisen kom till platsen. Det finns ingen
misstanke om brott, och mannens anhöriga är underrättade.
30/7 Hav, övrigt, man, 50-årsåldern
Hummelviksfjärden, Valdemarsvik, E-län
En man mellan 50-år har hittats död i vattnet vid Gryts varv utanför Valdemarsvik. Larmet om
drunkningsolyckan kom klockan halv tio på lördagsmorgonen. Det finns ingen misstanke om något
brott. Anhöriga är underrättade.

31/7 Sjö, fritidsbåt, man, 55-årsåldern
Storforskommun, S-län
Då räddningstjänsten åkte ut för att kontrollera en drivande båt, påträffades en kropp i sjön
Kväggen i Storfors. Det ska röra sig om en man i 55-årsåldern. Polisen har underrättat anhöriga.
31/7 Sjö, fiske, man, 50-årsåldern
Klimpfjäll, Vilhelmina, AC-län
En man har omkommit i en drunkningsolycka vid Kultsjön vid Klimpfjäll, i Vilhelmina kommun.
Räddningstjänsten larmades till platsen vid åtta-tiden på kvällen och en man i 50-årsåldern som
ska ha varit ute och fiskat anträffades och avled sedan. Polisen misstänker inte något brott i
samband med olyckan.
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Göran Bertilsson
Ordförande Säkerhetsrådet
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Mer information om antalet drunkningar i år per månad samt statistik för tidigare år kan hittas på Svenska Livräddningssällskapets
hemsida,
https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/drunkningsstatistik
* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala
förbund samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor,
exempelvis 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.

