
 
 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 RAPPORT 
 Undersökning av olyckor och räddningsinsatser 

 Område Skydd och Samhälle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Händelse:  Drunkning Viaredssjön 

Larmnummer: 845 

Datum:  2012‐05‐12 

Diarienummer: 1211177 
 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp 
och räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande 
arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. I Södra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund ingår kommunerna, Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

 
 
 

 
Dykledare, dykskötare och dykare på sökuppdrag med båt. 
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Utredningens inriktning 

Undersökning av olyckor är en viktig del av verksamhetsuppföljningen och syftar till 
att: 

‐ Uppfylla gällande lagkrav. 

‐ Klargöra orsakerna till händelsen samt eventuellt föreslå olycksförebyggande 
åtgärder. 

‐ Klarlägga räddningsinsatsens genomförande och utgöra beslutsunderlag för 
insatsutvecklande åtgärder. 

 
 
Utredningens omfattning 

Utredaren har gjort en enkel orsaksutredning baserad på intervjuer med 
räddningstjänstpersonal och externa samverkansorgan.  

Räddningstjänstpersonal som medverkat i intervjuer är:  
‐ Dykare, dykledare, insatsledare och stabschef. 
‐ Extern samverkan med: Polis, SOS, Svenska Livräddningssällskapet och Fritids‐ 

och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad 

Utredaren har i sitt arbete använt sig av en kombination av utredningsmetoderna STEP 
och MTO. Tidsangivelserna i rapporten är hämtade från räddningstjänstens och SOS 
insatsrapporter. 
 
Delgivning  

 Rapporten läggs ut på www.serf.se samt SÄRF intranät 

 Ambulanssjukvården SÄS 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

 Polisen Västra Götaland 

 Svenska Livräddningssällskapet genom Fritids‐ och folkhälsoförvaltningen i 
Borås Stad 

 
 
Utredare 
Christer Larsson 
 
 
 
 
Granskad och godkänd 
------------------------------- 
Frida Nimeus 
Områdeschef 
Skydd och Samhälle  
SÄRF 
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Händelse:  Drunkning 

Larmnummer: 845 

Datum:  2012‐05‐12 

Plats: Viaredssjön utanför Strandvägen/Sjöstigen i Sandared  
 
 
Sammanfattning  

En 38‐årig man och hans 3‐årige son var den 12 maj 2012 ute på Viaredssjön i en mindre 
gummibåt. Utanför reningsverket i Sandared hamnar de båda av oklar anledning i 
vattnet. Den 3‐årige sonen räddades iland av närboende personer och överlever 
olyckan. Dykare från räddningstjänsten tar med hjälp av en Hansabräda iland den 38‐
årige mannen men hans liv gick inte att rädda. 
 
Olyckans/händelsens händelseförlopp 

En familj som bor i närheten av olycksplatsen är vid aktuell tidpunkt ute i sin trädgård 
då de hör svaga rop från Viaredssjön. Mannen i familjen och hans svärson beslutar sig 
för att sjösätta en kanadensare för att undersöka varifrån ropen kommer. När de håller 
på att sjösätta kanoten så hör de att det är ett barn som ropar efter sin mamma. De 
upptäcker även två personer som ligger i vattnet och förstår att det är en allvarlig 
situation.  

‐ Kvinnan i familjen ringer då 112 och larmar om att det är ett pågående 
drunkningstillbud.  

Under tiden kvinnan larmar så paddlar mannen och hans svärson ut för att undsätta de 
två personerna som ligger i vattnet. De undsättande personerna i kanoten lyckas 
bogsera in barnet till stranden. Barnet har innan ambulansens och räddningstjänstens 
ankomst tagits in i ett närliggande hus. Barnet är hela tiden vid medvetande men 
nedkylt.  

Räddningstjänstens dykare tar med hjälp av en Hansabräda iland den medvetslösa 
pappan. Pappan fick hjärt‐ och lungräddning på plats och fördes senare med helikopter 
till Sahlgrenska sjukhuset men hans liv gick inte att rädda (se bilaga bild nr 1 och 2). 

Det finns inga ögonvittnet som såg hur det gick till när pappan och sonen hamnade i 
vattnet. När räddningstjänsten hittar den tomma gummibåten så finns det en lina som 
är insnärjd i propellern (se bilaga bild 3 och 4). Ett vittne har sett den tomma 
gummibåten (se bilaga markering på kartbild). Gummibåten har inte drivit i 
vindriktningen så en rimlig slutsats är att gummibåtens motor varit igång även efter att 
personerna som var i gummibåten fallit överbord. Den bakre sittbrädan till 
gummibåten hittades drivande i vindriktningen (se bilaga bild nr 5 och markering på 
kartbild). 
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Vid intervjun med räddningstjänstens personal så försökte vi tillsammans resonera oss 
fram till ett troligt händelseförlopp. Vår teori över händelseförloppet är att 
gummibåten kör över en lina som trasslar in sig i propellern och motorn börjar gå 
trögt. När pappan försöker få loss linan från propellern vickar gummibåten till och 
både pappan och sonen hamnar i vattnet. De kommer ifrån båten och pappan beslutar 
sig för att försöka bogsera sonen i vattnet och simma mot land.  

När de båda befinner sig ca 100m från land orkar pappan inte simma längre och det är 
inte tillräcklig lyftkraft i den seglarväst han har på sig för att hålla hans huvud ovanför 
vattenytan.  
 
 
Räddningsinsatsens genomförande 

Kl 14:39 Larm inkommer till SOS om att ett barn och en vuxen ligger i vattnet. 

Kl 14:40 Stabschefen får medlyssning till larmet men kommer in för sent i intervjun för 
att få med adressen. Stabschefen ropar via vår interna snabbtelefon ut att 
drunkningslarm kommer. Personalen påbörjar påklädning av dykare och kopplar på 
båt efter bil 117.  

Kl 14:44  60 sekunder efter larmutropet lämnar dykbil 106 vagnhallen. Under 
framkörning meddelar larmoperatören på SOS att barnet är uppe ur vattnet.  

Barnet har innan ambulanens och räddningstjänstens ankomst tagits in i ett 
närliggande hus. Barnet är hela tiden vid medvetande men nedkylt. 

Kl 14:51 Dykbilen är framme på olycksplatsen och får möte.  

En av räddningstjänstens dykare är vid framkomst färdigklädd och går direkt i vattnet 
och simmar ut mot den nödställda personen. Den 60m långa telefonlinan som 
förbinder dykskötare och dykare räcker inte till utan dykskötaren vadar ut ca 30m i det 
långgrunda vattnet.   

 
 Vidare så upplever dykaren att personen är väldigt tung i vattnet 

och det är precis att han med luftfylld dykardräkt orkar hålla mannens huvud ovanför 
vattenytan. 

Chauffören och dykledaren har under tiden lastat ned Hansabrädan från taket på 
dykbilen samtidigt som den andra dykaren har tagit av sig sitt flaskpaket. När linrullen 
till Hansabrädan är påkopplad så sätter sig dykare nr 2 på brädan och paddlar ut mot 
den nödställda personen. Båda dykarna hjälps åt ute i vattnet med att lasta upp den 
nödställda personen på brädan. Därefter ger dykare nr 2 klartecken till personalen på 
land för att dras hem. Under hemdraget så påbörjar dykare nr 2 hjärtkompressioner på 
den medvetslösa personen som tagits upp på brädan. Väl iland fortsätter 
ambulanspersonalen den påbörjade hjärt‐ och lungräddningen (se bild nr 1). Mannen 
förs senare med ambulanshelikopter till Sahlgrenska sjukhuset men hans liv gick inte 
att rädda (se bilaga foto nr 2). 

Kl 15:02 Ambulans har tagit med sig barnet till Borås lasarett för kontroll. 
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Insatsledaren har under tiden fått uppgifter om att den drunknade personen hade fler 
barn och att det eventuellt kan ha funnits flera personer med i båten. Insatsledaren tar 
då beslut om att räddningstjänstens båt skall sjösättas för att fortsätta söka av vattnet 
(se bild första sida). Polisen arbetar parallellt med identifiering och tar kontakt med 
den anhöriges familj för att ta reda på om hur många personer som fanns med i båten. 
Räddningstjänsten fortsätter sökningen med båt tills dess polisen fått verifierat att det 
inte fanns några fler personer med i båten. 

Kl 15:22 Privatperson ser gummibåten ute på sjön  och larmoperatören kopplar via 
telefon ihop uppringaren och insatsledaren.   

Kl 15:43 Den använda utrustningen på land plockas ihop och bil 101 med 4 man återgår 
mot hemmastation. Personalen i båten forsätter att söka ute på vattnet. 

Kl 16:12 Gummibåten har återfunnits och dras iland där den överlämnas till polisen (se 
bilaga karta).  

Kl 16:20 Räddningstjänsten avslutad. Polisen fortsätter sitt arbete. 

Omhändertagande av egen personal: Räddningstjänsten återsamlas tillsammans med 
ambulanspersonalen som varit ute på olyckan och genomför kamratstödjande samtal. 
Även polisen är inbjuden men väljer att sköta omhändertagandet av personalen inom 
den egna organisationen. De som intervjuats uppger att återsamlingen har fungerat bra 
och att det inte finns behov av ytterligare uppföljning.   

Innan insatsledare lämnar olycksplatsen tar han kontakt med de privatpersoner som 
varit involverade och lyssnar av hur de känner sig. Han lämnar även över 
telefonnumret till stabschefen om det dyker upp några frågor eller om de är i behov av 
någon form av stöd. Dagen efter tar polisen kontakt med stabschefen och meddelar att 
den hjälpande familjen har behov av ytterligare stöd. Stabschefen kontaktar 
socialjouren som i sin tur aktiverar POSOM – gruppen i ärendet.  
 
Analys av räddningsinsatsen och förslag till förbättringsåtgärder 

Den aktuella räddningsinsatsen påminner väldigt mycket om ett av de mest använda 
övningsscenarier som används när SÄRF`s dykorganisation övar larmdyk. 
Handlingsmönstret vid framkomst är att den klädda 1:e dykaren går direkt i vattnet 
och simmar ut mot den nödställde. Dykledare och chaufför tar ner Hansabrädan och 
2:e dykaren sätter sig på brädan och paddlar ut mot den nödställde. Beslut, order och 
taktiskt genomförande utförs vid den här insatsens per automatik och behöver inte 
uttalas. Dykledaren sammanfattar insatsen från framkomst till att personen som ligger 
i vattnet är uppe på land med orden ”att räddningsinsatsen fungerade klockrent”. 

Insatsledaren lyfter under intervjun fram att samarbetet mellan räddningstjänst, 
ambulans och polis sett ur ett helhetsperspektiv var väl fungerande. Insatsledaren 
nämner även några erfarenheter som går att förbättra. Under räddningsinsatsen hade 
ambulanspersonalen ingen uttalad sjukvårdsledare utan all ambulanspersonal 
fokuserade på sjukvårdsarbete. Det gjorde att insatsledaren hade svårt att veta med 
vem han skulle kommunicera. Stabschefen gjorde även ett påpekande att polisen borde 



  

Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås    033‐17 29 00 (vx) 033‐17 29 25 (fax)  serf@serf.se  www.serf.se 
 

tagit med sig gummibåten från olycksplatsen och lämnat över den till den anhöriges 
familj några dagar senare. 

Telefonnumren in till stabschefen blev under delar av insatsen blockerade av media 
m.fl. Eftersom stabschefen fyller en viktig funktion för de som arbetar ute på 
skadeplats så diskuterades det vid intervjun om SÄRF skall införa ett eget 
telefonnummer och någon form av prioriteringslista för media. Även våra bärbara 
telefoner som används ute på skadeplats och kommunikationen via radio mellan 
räddningstjänst, ambulans och polis hade bristfällig funktion under insatsen. Det vi 
kom fram till är att förhoppningsvis så kommer införandet av RAKEL hösten 2012 lösa 
de problem som nämns ovan.      

Vid intervjun framkom det även andra erfarenheter från räddningsinsatsen som kan 
utgöra ett bra underlag i SÄRF`s operativa verksamhets utvecklingsarbete, se nästa 
sida. 
 

 

 

Erfarenheter från räddningsinsatsens genomförande och beslutsunderlag för 
insatsutvecklande åtgärder: 

 

Räddningsplanering Ansvarig person/funktion 

Erfarenhet  Rekommendation Åtgärd/ 

kommentar 

Ansvarig Tidsplan 

Stabschefen ropade under 
medlyssning ut via 
snabbtelefon att 
drunkningslarm kommer. 
När utropet fungerar 
sparar det tid men som det 
är nu med dålig hörbarhet 
på många ställen på 
station blir det istället en 
stressfaktor för de som 
inte hör utropet. 

Översyn av 
högtalarsystemet till 
snabbtelefonen för att 
utvärdera och se om det 
går att göra förbättringar. 

Även år 2012 så fyller 
”ICA – kundradio” en 
viktig funktion så det 
bör vara en prioriterad 
åtgärd. 
 

Områdes – 
chef teknik: 
Börje 
Claesson 

Klart hösten 
2012 

Insatsledaren åkte i 
ersättningsfordon bil 156 
och det 
uppmärksammades en 
lång rad brister. Bl.a. blev 
det en mindre felkörning 
p.g.a. att det saknas GPS. 
Även stabschefen har små 
möjligheter att dirigera bil 
156 eftersom den inte går 
att se i ResQ-mapen.  

Bil 156 är omodern och 
absolut inte ett lämpligt 
ersättningsfordon för 109 
och ett annat alternativ 
måste snarast erbjudas! 

Enligt SÄRF`s 
fordonsplan så kommer 
nuvarande insatsledarbil 
109 ersättas under år 
2013. Bil 156 faller då 
bort och de 
uppmärksammade 
bristerna likaså. 

Områdes – 
chef teknik: 
Börje 
Claesson 

Klart år 
2013 

Båten är väldigt tung att 
både få i och ur vattnet. 

Vid sjösättning av båten 
hade ett extra hjulpar bak 
på trailern underlättat. 

Lag 4 ombesörjde byte 
av vinsch tämligen 
omgående.  

Områdes – 
chef teknik: 
Börje 

Klart hösten 
2012 
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Vid upptagning hade en 
vinsch med möjlighet att 
välja en lägre utväxling 
underlättat.    

Extra hjulpar lämnas 
vidare till 
teknikavdelningen. 

Claesson 

Personalen som var ute i 
båten framförde vid 
intervjun önskemål om att 
det bör finnas två 
flytvästar placerade i 
båten.  

Placera två flytvästar i 
båten. 

Bra idé! Båtansvarig: 
Christian 
Särnbäck 

Klart 
sommaren 
2012 

Linrullen till Hansabrädan 
har en förmåga att linan 
trasslar in sig. 

Översyn om det går att 
sätta på en linbroms för 
att förhindra trassel. 

Alternativt finns 
lösningen i att se över 
våra övningsrutiner med 
Hansabrädan. 

Dykansvarig 
Lars Kold 

Klart 
sommaren 
2012 

Att som dykare åka bak i 
bil 106 under larmkörning 
sett ur 
arbetsmiljöperspektiv 
upplevs som livsfarligt   

Avvakta och följ upp 
arbetsmiljön för dykarna i 
den nya dykbilen som 
kommer efter sommaren 
2012. 

En av dykarna säger 
under utresan till de 
övriga som åker bak i 
bil 106 ”nu är jag rädd”.  
Dykledaren som åker 
fram upplever samtidigt 
beroende på placering i 
bilen resan som stabil. 

Områdes – 
chef teknik: 
Börje 
Claesson 

Klart hösten 
2012 

 

Enligt den intervjuade 
insatsledaren så gjorde 
personerna som 
larmade, tog iland och 
tog hand om pojken 
innan ambulans och 
räddningstjänst kom 
fram till platsen en 
väldigt bra insats.  
 

Översyn av SÄRF`s 
rutiner för att 
uppmärksamma de 
privatpersoner gjort en bra 
insats.  

Ta fram en fungerande 
policy eller Pm.   

Informations
ansvarig: 
Caroline 
Olausson. 

Klart 
sommaren 
2012 

 
Direkta orsaker till olyckan/händelsen 
Okända. 
 
Ytterligare kommentarer kring olyckan 

Den drunknade 38 –årige mannen var aktiv   och ansågs 
ha god sjövana.  
 
Omständigheter som har eller kan ha påverkat skadeutfallet 

Den 3 – årige sonen hade en räddningsväst, flytväst med krage som håller bäraren i 
ryggläge och huvudet ovanför vattenytan. Pappan hade en seglarväst och i en sådan 
måste man själv hålla sig rättvänd och huvudet ovanför ytan. Pappan hade även dubbla 
lager kläder på sig som när de blir vattenfyllda gör det väldigt ansträngande att simma. 

Temperaturen i ytvattnet i Viaredsjön den aktuella dagen mätte räddningstjänsten upp 
till 8°C. Den låga temperaturen i vattnet gör att kroppstemperaturen på de båda 
personerna i vattnet sjunker snabbt och kroppen stänger av de icke vitala delarna i 
kroppen och sparar blodet och värmen till hjärnan och de inre organen. Den 
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simförmåga man har vid vattentemperatur runt 20°C är vid en vattentemperatur på 
8°C starkt nedsatt. 

Enligt polisen utredning går det inte att utesluta att ett eventuellt sjukdomsfall kan ha 
haft betydelse för att den 38 –årige mannen inte orkade simma iland.   
 
Förslag till åtgärder 

Informationskampanjer via media och Svenska Livräddningssällskapets hemsida: 
‐  Om risker med avsaknad av flytväst 
‐ Vilken typ av flytväst som är lämplig att välja 
‐ När flytvästen bör kompletteras med en flytoverall 
‐ Simkunnighet   
‐ Hur kall vattentemperatur påverkar förmågan på den som faller i vattnet.  

 Ansvarig: Svenska Livräddningsssällskapet. 
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Bilaga 

Kartbild över aktuellt område i Viaredssjön 

 
 

1. Platsen där den nödställda personen hittades av räddningstjänstens dykare, ca 
80‐90m utanför strandlinjen. 

2. Platsen där ett ögonvittne ser den tomma gummibåten. 

1

2

4

3 

Vindriktning 
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3. Platsen där räddningstjänsten hittade den tomma gummibåten, kartkoordinat 
N5741885 och E1246871. Båten har inte drivit i vindriktningen så en tänkbar 
teori är att motorn har varit igång och växeln ilagd även efter det att personerna 
i båten fallit överbord.  

4. Platsen där räddningstjänsten återfann den bakre sittbrädan från gummibåten, 
sittbrädan har drivit i vindriktningen.  

Bilder 
Bild nr 1. 

 

Den nödställda personen har precis tagits iland och det pågår hjärt – lungräddning. 

Bild nr 2. 

 

Den drunknade personen lastas i helikopter och förs till Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg. 
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Bild nr 3 

 

Linan som satt fast i i propellern när båten hittades. 

Bild nr 4. 

 

Linan som satt fast i i propellern när båten hittades. 
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Bild nr 5. 

 

Bakre sittbräda som hittades drivande (se markering på kartbild). 

 
 




