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Preliminär rapport för omkomna vid
drunkningsolyckor september 2021
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över
personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 2 personer omkommit
under september i år jämfört med 6 personer under september 2020. Totalt
har 86 personer omkommit i år vid drunkningsolyckor jämfört med 74
personer under samma period förra året.
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Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under
september 2021
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 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.

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.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45,
mikael.olausson@sls.a.se
* 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.

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål
att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och
att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar.
Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska
antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL
drunknade.
Vi består av 19 självständiga regionförbund, 10 lokalföreningar och en
riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en
paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om
oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller
www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.
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