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Preliminär sammanställning av omkomna genom
drunkning under maj 2017
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning
visar att 11 personer omkom under maj 2017 jämfört med 6 personer under maj förra året. Totalt har
37 personer omkommit 2017 genom drunkning jämfört med 45 under de första fem månaderna förra
året.
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Många omkomna i båtolyckor under början av 2017
Under årets fem första månader har 37 personer omkommit tillföljd av drunkning, det är åtta färre än
2016 men fortfarande en relativt hög nivå. 2016 gick det att koppla de höga siffrorna till många
isolyckor 17 stycken. 2017 har omkomna i samband med isolyckor minskat något till 11 stycken, men
dessvärre har fler personer förolyckats i samband med fritidsbåtsolyckor. En möjlig förklaring är att
det, under våren, varit en del perioder med varmt och vackert väder samtidigt som det fortfarande varit
nästan vinterkyla i vattnet.
Nedan presenteras ett snitt värde över antalet i relation till ett snitt värde dels per månad och del för
perioden 2005-2015

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Summa

Medel; 2005-2015
0,2
0,0
0,5
2,4
3,2
6,3

2016
0
0
1
3
1
5

2017
0
0
1
3
6
10

Källa:Transportstyrelsen

Mirakulösa räddningar
1 maj Rejmyre i Finspång.
Personen som hamnat i vattnet hade enligt uppgifter till polisen klamrat fast sig längs sidan av sin
gummibåt och väntade på hjälp i det kalla vattnet.
Larmet kom in till polisen strax efter klockan 20 på måndagen och räddningstjänsten skickade en
enhet med dykare för att bistå den nödställda personen.
– Räddningstjänsten åkte ut med båt och 20.44 fick vi information om att den här personen var lastad i
deras båt. Personen var vid god vigör på väg in mot land och det fanns inte något behov av en polis till
platsen, säger Torbjörn Lindqvist.
Sedan 2012 har Sjösäkerhetsrådet framhållit poängerna med att ha en vattenskyddad mobil. Numera
säljs vattentäta fodral i de flesta båttillbehörsaffärer. För att komma fram på mobilen krävs naturligtvis
att det finns mobiltäckning. Ringer man 112 går det att komma fram under förutsättning att någon
operatör har täckning över det aktuella området.
I länken nedan kan man också finna ett exempel där den röststyrda funktionen SIRI avgjort utgången
vid ett drama i USA.
http://www.fox4now.com/news/state/boaters-say-siri-saved-their-lives

Den bästa flytvästen är den man har på sig!
Ramlar man i vattnet från en fritidsbåt är flytväst oumbärlig. Analyser gjorda av Sjösäkerhetsrådet och
Svenska Livräddningssällskapet visar att hälften av de omkomna med stor sannolikhet hade kunnat
klara sig om de haft flytväst.

Kort sammanställning över omkomna genom drunkningsolyckor i maj.
6/5 Sjö, bad
Mönsterås H-län
En man i 20-årsåldern drunknade på lördagen vid Oknö camping strax utanför Mönsterås, fyra mil
norr om Kalmar. Strax före klockan 18 larmades räddningstjänsten, polisen, ambulans och
sjöräddningen om en drunkning intill campingplatsen. – Sjöräddningen plockade upp en person som
låg i vattnet 150 meter ut, säger Jonas Neldemyr, inre befäl vid räddningstjänsten i Oskarshamn.
Manen fördes med ambulans till sjukhuset i Oskarshamn, men hans liv gick inte att rädd
18/5 damm, olycka
Lidköping, O-län
På lördagen avled den pojke som i torsdags hittades livlös i någon form av vattendrag i Tun. Det var i
torsdags strax efter klockan 17 som larmet kom efter att ett barn i förskoleåldern hittats livlöst i någon
form av vattendrag i Tun. Barnet var upptaget ur vattnet och hjärt- och lungräddning hade inletts.
Ambulans, ambulanshelikopter och polis larmades till platsen och så småningom flögs barnet till
Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. På lördagen kom beskedet att hans liv inte gick att rädda.
Polisen misstänker inget brott i nuläget.
21/5 sjö, fritidsbåt, fiske
Eskilstuna, D-län
Det var vid 11.30-tiden som SOS fick ett drunkningslarm från Kvarnstallet, utanför Näshulta kvarn,
vid Östra Hjälmaren ungefär två mil utanför Eskilstuna. En båt, där tre personer från Tyskland
färdades, hade av okänd anledning kantrat och hamnat upp och ned i vattnet. Två personer omkom
och den tredje tog sig upp för egen maskin, fysisk oskadd men chockad och nedkyld.
22/5 Sjö, Fritidsbåt, Fiske
Örebro, T-län
En man i 60-årsåldern omkom i en drunkningsolycka på sjön Sottern i närheten av Pålsboda. Mannen
var ute på en fisketur när olyckan inträffade. Mannen är från Polen och var på besök i området med
vänner. Han gav sig ut på egen hand i en båt för att fiska. Båten iakttogs senare tom med motorn igång
av mannens vän, som ringde SOS Alarm vid 16.17. Räddningstjänsten ryckte ut med två båtar och en
svävare och letade efter mannen. Han återfanns efter tre timmar och dödförklarades senare under
kvällen på sjukhus.
24/5 Hav, fritidsbåt, fiske
Luleå, BD-län
Platsen för sökandet var Högsöfjärden, söder om Vitå. Enligt uppgift från polisen
regionledningscentral hittades mannens båt drivande på fjärden. Mannens båt hittades relativt snabbt
på Töressidan av fjärden. I båten fanns bland annat nyfångad fisk. 17.30 hittades mannen i 70årsåldern avliden, cirka 500 meter från den plats där man hittade båten. Den avlidne mannen kommer
från Råneå. Mannens anhöriga är underrättade.

26/5 Sjö, bad
Högsby kommun, H-län
ALLGUNNEN På fredagen drunknade en nittonåring i sjön Allgunnen. Han fördes till sjukhus men
hans liv gick inte att rädda. Senare på kvällen, 22.40 meddelar polisen via sin webb att pojken som var
i nittonårsåldern hade avlidit. Det ska ha börjat med att han var och badade i sjön Allgunnen med
kamrater när han simmade ut från en badbrygga. Kort därefter ropar han på hjälp. Han tas upp av två
personer som finns i närheten och HLR påbörjas.

26/5 Sjö, övrigt
Kyrkhult, K-län
En man drunknade i en sjö i nordvästra Blekinge söder om Smålandsgränsen under fredagskvällen.
Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till Rydvägen i Kyrkhult vid sjön Kiabane vid 1725tiden med anledning av ett drunkningstillbud. Polisen bekräftade kl 19:25 att en man i 55-årsåldern
avlidit. Anhöriga har under kvällen blivit underrättade.
26/5 Sjö, olycka
Strängnäs, D-län
Polis och räddningstjänst ryckte ut till platsen vid 10.30 efter larm om en drunkningsolycka. Efter en
knapp timme hittade dykare en 80-årig man död i vattnet. Mannen hade drunknat och polisen utreder
nu dödsfallet. För att utesluta brott ska kroppen undersökas vid Rättsmedicinalverket i Solna

27/5 Sjö, fritidsbåt
Arvika, S-län
Den man i 50-årsåldern som hittades i Glafsfjorden i Arvika kommun under lördagseftermiddagen är
nu bekräftad avliden Räddningstjänsten i Arvika fick rycka ut på ett drunkningsärende i Glafsfjorden
vid 15.30-tiden på lördagen. Det var också ambulanshelikoptern som vid 16.15-tiden kunde lokalisera
en man i vattnet i samma område. Man kunde därefter få in mannen till land och inleda
upplivningsförsök. Enligt räddningstjänsten ska mannen ha färdats i en båt, på platsen fanns även en
anhörig. Polisen misstänker inget brott.

27/5 Sjö, fritidsbåt, olycka
Hammarö S-län
En kvinna som hittades i vattnet utanför Hammarö i Värmland har avlidit, rapporterar flera medier.
Hon hittades under natten mot lördagen och fördes till sjukhus. Under söndagen meddelade polisen att
kvinnans liv inte gick att rädda.
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* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och
regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot
olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och
Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.
Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands exklusive suicid.

