Drunkningsstatistik Juni 2018
Preliminär sammanställning
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Platser:

Norra Skaraborg 1			
Gömmaren Huddinge 1		
Degernäs camping Degerfors 1
Borstahusen Landskrona 1		
Varån Sysslebäck 1			
Vistavarvstjärnen Timrå 1		
Västerdalälven Nås Vansbro 1

T-bryggan Lomma 1			
Stämmarsund Blidö 1		
Ljusterö Norrtälje 1			
Sundbyholm Eskilstuna 1		
Saltholmen Göteborg 1
Åbodasjön Alvesta 1
Rällingebadet Långshyttan 1

Goda Hopp Varberg 1
Lonnen Karlskoga 1
Valloxen Knivsta 1
Eksjö 1

Ytterligare information:
Karin Brand Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 44 karin.brand@sls.a.se

Preliminär sammanställning av omkomna genom drunkning under juni 2018
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet
vid drunkningsolyckor visar att 18 personer förolyckades under juni 2018, lika många som 2017.
Totalt har 62 personer omkommit genom drunkningsolyckor 2018, samma period 2017 omkom 55
personer.
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Den dystra utvecklingen håller i sig och juni månad visar på ett högt antal omkomna till följd av
drunkningsolyckor. Det som framför allt sticker ut är antalet omkomna i samband med badolyckor,
som visar på 9 fler än föregående år. Samtliga av de andra aktiviteterna som kan härledas till dödsolyckorna minskar.
Några saker att tänka på i samband med bad som alltid rekommenderas:
•
Simma och bada tillsammans med simkunniga.
•
Simträna och motionera där du bottnar.
•
Testa din simkunnighet, först inne sedan ute! Klarar du att ta Simborgarmärket?
•
Barn under sex år och ej simkunniga barn och vuxna, behöver ständig övervakning och ska
alltid finnas på en armlängds avstånd.
•
Låt inte syskon och/ eller ej simkunniga vuxna övervaka barnen.
•
Se till att ha flythjälpmedel nära tillhands om olyckan är framme.
•
Lär dig grundläggande första hjälpen vid drunkning.
•
Lär dig hjärt- och lungräddning.
•
Om ni vill koppla av med en bok eller korsord, läsplatta eller social medier, gör upp ett schema om vem som har kolla på barnen. Ta inte förgivet att ”den andre har koll”!
•
Undvika att dricka alkohol i samband med bad.
•
Sök upp informationsskyltar som beskriver lokala förutsättningar
Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under juni 2018.
1/6 Privat-pool, bad, barn, ca 14 månader
Skaraborg, R-län
Strax före sju på torsdagskvällen larmades polis till en ort i norra Skaraborg efter larm om drunkningstillbud. Väl på plats konstaterades att det rörde sig om ett 14 månader gammalt barn. Barnet
ska ha badat tillsammans med två andra barn i en jacuzzi i en trädgård. Föräldrarna till barnen ska
ha varit borta, och en släkting ansvarade för barnpassningen. Samtliga barn hade badringar anpassade för barn på sig, men ettåringen hade glidit ur sin badring och hamnat under vattnet. Upplivningsförsök ska ha gjorts på plats innan barnet fördes till Skaraborgs sjukhus, där läkare konstaterade att det inte gick att rädda barnet. Enligt polisen finns inga misstankar om brott.
1/6 Sjö, bad, pojke, ca 17 år
Gömmaren, Huddinge, AB-län
En 17-årig pojke drunknade i sjön Gömmaren i Huddinge vid 19-tiden på fredagskvällen. Enligt
polisen ska pojken ha drunknat vid ett klippbad och sedan inte kommit upp. – En person låg en bit ut
i vattnet. Hjärt- och lungräddning gjordes och han fördes i helikopter till Solna men hans liv gick inte
att rädda. Det var en olycka, uppger polisen. Pojkens anhöriga är kontaktade.

2/6 Sjö, bad, pojke, ca 17 år
Degernäs camping, Degerfors, T-län
Den 17-åriga pojken försvann under vattenytan när han simmade ut eller in från en flytbrygga. Kompisarna försökte få upp honom men lyckades inte. Flera personer hjälpte till att fridyka efter 17-åringen. Även räddningstjänsten och polisen kom till platsen. Pojken återfanns på botten efter cirka 20
minuters eftersök. Upplivningsförsök gjordes och pojken fördes till Karlskoga lasarett, men hans liv
gick inte att rädda. Anhöriga var med på lasarettet och är underrättade.
2/6 Hav, bad, man, ca 75 år
Borstahusen, Landskrona, M-län
En man i 75-årsåldern har omkommit i en olycka i vattnet vid campingen i Borstahusen i Landskrona.
Vid klockan 15.27 på lördagseftermiddagen inträffade ett drunkningstillbud vid campingen i Borstahusen. En man i 75-årsåldern avled senare på sjukhus. Enligt polisen hindrades räddningstjänsten
att utföra sitt arbete på grund av felparkerade bilar och att folk på bryggorna vägrade flytta på sig.
Olyckan inträffade intill en brygga. Det var mycket folk på platsen vid olyckstillfället. Mannen fick
föras till sjukhus där han senare på kvällen avled av sina skador, anhöriga är underrättade. Polisen
rapporterar att det har varit stora problem för räddnings- och ambulansfordon att komma fram och
utföra räddningsinsatser på grund av felparkerade bilar.
3/6 Å, bad, kvinna, ca 60 år
Varån, Sysslebäck, Torsby kommun, S-län
En kvinna i 60-årsåldern hittades på måndagen död i Varån, i nordligaste Värmland. Larmet om
den misstänkta drunkningen inkom vid 10-tiden på måndagsförmiddagen efter att kläder hittats intill
strandkanten. Både polis, ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och livräddande insatser
vidtogs. Senare bekräftade polisen att en kvinna hade avlidit. På måndagskvällen framkom uppgifter
om att kvinnan ska ha varit på fest kvällen innan och gått för att bada. Hon ska ha erbjudit en person
att följa med, men det slutade med att kvinnan gick ensam. Anhöriga är underrättade.
3/6 Tjärn/ Sjö, bad, man, ca 20 år
Vistavarvstjärnen, Timrå, Y-län
En man i 20-årsåldern, från Afghanistan, har drunknat i Vivstavarvstjärn i Timrå vid en badplats i anslutning till en camping. Larmet inkom vid 17-tiden och vid 22-tiden hade man ännu inte hittat mannen. Vid 20-tiden tog polisen över det formella ansvaret för sökandet. 0204 påträffas mannen avliden
i vattnet. Bland annat har dykare skickats till platsen för att leta efter kroppen. Mannens anhöriga har
underrättats.
3/6 Älv, bad, man, ålder okänd
Västerdalälven, Nås, Vansbro, W-län
En man drunknade under söndagseftermiddagen i Västerdalälven i närheten av Nås i Vansbro kommun. Larm inkom om att två personer hoppat i vattnet men att en av dem inte lyckats ta sig upp utan
försvunnit i älven. Den andra personen påträffades en timme senare medvetslös. Räddningstjänsten
inledde omedelbart upplivningsförsök, men mannens liv gick inte att rädda.
Polisen meddelar på sin hemsida att det för närvarande inte finns någon misstanke om brott.
3/6 Sjö, bad, man, ca 20 år
Rällingebadet, Långshyttan, W-län
SOS larmades på söndagseftermiddagen om ett drunkningstillbud vid Rällingebadet i Långshyttan.
En badgäst såg två ben i vattnet och slog larm. Sedan hittades en man i 20-års åldern avliden. Polis,
räddningstjänst och dykare kallades till platsen och snabbt kunde det konstaterats att det var en livlös kropp i vattnet och inga livräddningsåtgärder sattes in uppger polisen. Läkare har också skickats
till platsen för att undersöka kroppen. Det är i nuläget oklart vad som inträffat. Men det finns ingen
anmälan om någon försvunnen person. Senare under eftermiddagen hade den döde identifierats
som en man i 20-årsåldern, hans anhöriga har underrättats. Polisen utreder händelsen men misstänker inget brott.

4/6 Hav, övrigt, man, ca 75 år
Goda Hopp, Varberg, N-län
Vid 11.45 kom larmet om drunkningstillbud in till SOS Alarm. Räddningstjänsten uppgav då att man
tagit upp en man, i 75-års åldern, ur vattnet som påträffats en bit ut i vattnet. Polisen meddelar att
mannen avlidit. Anhöriga är underrättade. Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.
4/6 Sjö, fritidsbåt, man, ca 65 år
Lonnen, Karlskoga, S-län
Kl 21:37 under måndagskvällen anmäldes en man som ”saknad på sjön”. Mannen som är i dryga
65-årsåldern saknades från sin sommarstuga belägen invid norra delen av sjön Lonnen norr om
Karlskoga. En timme senare hittades mannens båt drivande med motorn på tomgång invid mannens
fastighet. Det hade då redan inletts ett omfattande sökarbete med räddningstjänst, polis och helikopter. På tisdagsförmiddagen hittade en polispatrull en manskropp flytande i vattnet ca 1,2 km söder om
där båten tidigare hittats. Den anträffade mannen har ännu inte identifierats men den saknade mannens anhöriga är underrättade om omständigheterna. Än så länge finns det inga misstankar om brott
men omständigheterna kring händelsen kommer att utredas av polisen.
6/6 Sjö, övrigt, man, ca 57 år
Valloxen, Knivsta, C-län
En man 57-år har hittats död i en sjö i Knivsta, Uppsala län, i sjön Valloxen. Larmet kom in till räddningstjänsten vid 16-tiden på onsdageftermiddagen, efter att en privat person funnit kläder och tillhörigheter på strandkanten. Polisen misstänker inget brott och mannens anhöriga är underrättade.
8/6 Sjö, bad, man, ca 70 år
Eksjö, F-län
Enligt polisen i Jönköping kom det vid 23.30-tiden på fredagskvällen in larm en livlös person i en sjö
väster om Eksjö. Mannen, som var i 70-årsålder, sågs av en anhörig gå ut på bryggan. En stund senare återfanns han livlös i vattnet och räddningspersonal larmades. Man startade hjärt- och lungräddning men mannens liv gick inte att rädda. Det kommer göras en obduktion för att fastställa dödsorsaken.
13/6 Hav, övrigt, kvinna
T-Bryggan, Lomma, M-län
På onsdagseftermiddagen kom larm om en drunkning vid T-bryggan i Lomma. Räddningstjänst,
ambulans och polis ryckte ut till platsen. När räddningstjänsten kom fram låg kvinnan i vattenbrynet
inne vid stenarna. Allmänheten hade fått in henne dit. Sedan biträde räddningstjänsten med att få upp
henne på land och därefter tog ambulanspersonalen över. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhuset, men dödförklarades sedan på akuten. Kvinnan var hemmahörande i Lomma och anhöriga har
underrättats om dödsfallet. Polisen vet i nuläget inte vad som orsakat händelsen.
15/6 Hav, övrigt, man
Stämmarsund, Blidö, Norrtälje kommun, AB-län
Räddningstjänsten larmades på fredagen till vattnet utanför Stämmarsund söder om Norrtälje. Det
visade sig att det rörde sig om en äldre mansperson. Enligt polisen är mannen avliden.
17/6 Hav, fiske, man
Ljusterö, Norrtälje, AB-län
Larmet kom in till polisen och räddningstjänsten vid 20-tiden på söndagen. Då hade mannen redan
varit försvunnen i flera timmar. Enligt polisen försvann mannen vid 14-tiden på söndagen, efter att
mannen meddelat att han skulle gå och fiska från land. En stor sökinsats sattes i gång i skärgården.
Polispatruller sökte efter mannen på ön – Ljusterö – samtidigt som räddningstjänst sökte i vattnet.
Man uteslöt inte att mannen kunde ha drunknat. Man letade med hundar på land och båtar från utsidan av ön. Vid midnatt hittades och bärgades en kropp på havets botten. Det finns inga misstankar
om brott, man tror att det är en olyckshändelse. Enligt polisen är mannen hemmahörande utomlands.

27/6 Sjö, bad, kvinna
Sundbyholm, Eskilstuna, D-län
Ambulans och räddningstjänst kallades till en badplats i Eskilstuna efter ett drunkningstillbud. Privatpersoner på plats påbörjade hjärt- och lungräddning på personen. Larmet kom på onsdagseftermiddagen och det är oklart vad som har föranlett drunkningstillbudet.
28/6 Hav, bad, man 25år
Saltholmen, Göteborg, O-län
Tre personer har befunnit sig i vattnet, två tog sig själva upp. Den tredje har fått hjälp att ta sig upp.
Han hittades i vattnet på torsdagskvällen, efter en stor sökinsats där bland annat räddningshelikopter,
sjöräddningssällskapet och kustbevakningsfartyg deltog. Personen, en man i 25 årsåldern, fick hjärtlungräddning på platsen innan han kördes med ambulans till sjukhus med befarat allvarliga skador.
Vid femtiden på fredagsmorgonen bekräftade polisen att mannens liv inte gick att rädda.
29/6 Sjö, bad, pojke, 6år
Åbodasjön, Alvesta kommun, G-län
En sexårig pojke har omkommit i en drunkningsolycka vid en sjö i Alvesta. Efter ett stort räddningspådrag fördes pojken till Centrallasarettet i Växjö med livshotande skador. Han avled senare. Larmet om
att en person hamnat i vattnet kom till räddningstjänsten vid 18.30. Omständigheterna kring olyckan
är i övrigt oklara. Alla anhöriga är underrättade. Det finns ingen misstanke om brott.

Ytterligare information
Karin Brand 0769-41 14 64

* 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.

