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Utredningsdatum 
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Insatsrapport 
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Fördjupad olycksutredning 

Granskad av 

Per Ringqvist, 026-17 96 54 
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Allmän information  

 

Anledning till undersökning 
Att enligt lagen om skydd mot olyckor i skälig omfattning utreda olycksorsak, olycksförlopp 

och hur insatsen genomförts vid en drunkningsolycka i Bysjön i Ockelbo kommun den 21 

september 2012 klockan 17:38. 

 
 

Olycksplats 
Bysjön i Ockelbo kommun. 

 

 

Beskrivning av händelsen 
En man saknas efter en fisketur och hittas senare drunknad. 

 
 

Beskrivning av objektet 
Plasteka med utombordsmotor.  

 
 

Personskador 
En man 68 år omkommer. 

 

 
 

Egendomsskador 
Inga skador. 

 
 

Miljöskador 
Inga synliga miljöskador förekom. 
 

 

Sammanfattning/slutsats 
En man drunknar i Bysjön, troligen efter en olyckshändelse i samband med att han är ute och 

fiskar. Mannen har begett sig ut för att fiska vid 10-tiden på förmiddagen. När han inte 

kommit hem på avtalad tid så ringer anhöriga till polisen på eftermiddagen. Polis och 

räddningstjänst samlas vid 18-tiden och planerar för hur man ska söka efter mannen. 

Räddningstjänsten söker med båt efter mannen och vid 19-tiden hittar de hans båt kantrad, 

delvis sjunken och en jacka som hänger på den del som syns ovanför vattenytan. Draggningar 

och sök från ytan görs i området där båten hittas utan resultat. Även sök med helikopter och 

kustbevakningens dykare genomförs utan resultat. Den 12:e oktober alltså 22 dagar efter 

försvinnandet så hittar en privatperson en kropp i vattnet. Det visar sig vara den försvunne 

mannen som bärgas in till land med hjälp av räddningstjänsten. En flytväst hade mycket 

troligt räddat livet på mannen. 
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Orsaksutredning 

 
Undersökning 

Undersökningen utfördes 2012-10-17 av brandinspektör Magnus Östlund. 

 

    

 

                                                                                                

Människan 

Den omkomne mannen var 68 år och bar ingen flytväst. 

 

 

 

Olycksplatsen 

 
Bild 1: Den röda pilen visar båtens för som sticker upp ovanför ytan.  
 

 

Olycksplatsen ligger i Bysjön i Ockelbo kommun, 400 till 500 meter utanför Sjöbacken (se 

bild 1). 

Bysjön är vid olycksplatsen mellan 2 och 3 meter djup.  Vattentemperaturen var ca 10 grader.  

Sikten ca 1 meter och bottenbeskaffenheten är dy. Botten innehåller mycket uppåtstående 

stockar som gör platsen svår att dragga samt att sikten vid dykningar är kraftigt begränsad. 

 

 

Direkta orsaker till olyckan 
Troligen en olyckshändelse vid fiske. 
 

 

Bakomliggande orsaker till olyckan 
Okänd. 
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Olycksförloppsutredning 

 
Inga vittnen finns till händelsen men det är mycket troligt att något hänt när mannen fiskar 

från båten. Mannen har troligen gjort något, eller råkat ut för något i båten och den har då 

kantrat. Båten hittas kantrad och sjunken med endast en liten del av fören synlig ovanför 

vattenytan. När räddningstjänsten hittar båten så hänger en jacka på fören som sticker upp 

över ytan. När mannen hittas efter 22 dagar har han inga skor eller stövlar på sig utan endast 

en T-tröja och byxor.  Detta tyder troligen på att mannen hamnat i vattnet vid sin båt, tagit av 

sig jackan som han hänger på fören samt tar av sig skorna för att simma iland eller för att 

kunna hålla sig flytande vid båten. 

Kylan i vattnet gör att mannen inte klarar att simma in till land eller orkar hålla sig kvar i 

båten. 

Mannen bar ingen flytväst vilket troligen hade räddat hans liv. 

 

 
 

 

 

 

Insatsutvärdering 

Insatsens händelseförlopp 
Ett samtal inkom till Gästrike Räddningstjänsts inre befäl fredagen den 21 september 2012 

klockan 17:30.  Polisens LKC önskar hjälp av räddningstjänsten att söka efter mannen med 

båt. Station Ockelbo larmas och personalen samlas på brandstationen dit Polis också kommer 

vid 18-tiden och planerna för hur man ska söka efter mannen diskuteras. Räddningstjänsten 

söker med båt efter mannen och vid 19-tiden hittar de olycksbåten kantrad, delvis sjunken och 

med en jacka hängandes över fören som sticker upp över vattenytan. Draggningar och sök 

från ytan görs i området där båten hittas utan resultat. Även sök med helikopter och 

kustbevakningens dykare genomförs utan resultat. Den 12:e oktober alltså 22 dagar efter 

försvinnandet så hittar en privatperson en kropp i vattnet. Det visar sig vara den försvunne 

mannen som bärgas in till land med hjälp av räddningstjänsten och deras båt.  

 

 

 

 

Avgörande faktorer för insatsen 
Då insatsen betraktas som eftersök så genomförs den på ett lugnt sätt. 
 

 

Slutsatser för insatsen 

 
Insatsen bedöms att ha gått bra med tanke på omständigheterna. 
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Erfarenhetsåterföring 

 
 
 Gästrike Räddningstjänst bör aktivt informera kommuninvånarna i förbundet om vikten att 

använda flytväst. Detta kan genomföras tillsammans med exempelvis livräddningssällskapet. 

 MSB bör aktivt arbeta för en lag om flytvästanvändande. 

 

 

 

 

Referenser 

 
Utredningen är genomförd enligt metoden platsundersökning. Analyser och bedömningar 

grundar sig på:  

  Underlag från polismyndigheten Gävleborg. 

  Underlag från Gästrike Räddningstjänst. 

  Underlag från Kustbevakningen.  

  Besök på platsen.  

 Underlag från sos-alarm. 
 

 

 

 

 

 Information 
 

Gästrike Räddningstjänst avser att sprida informationen angående 

denna olycka till: 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Räddningsdirektionen för Gästrike Räddningstjänst 

Ockelbo kommun (Säkerhetsavdelningen)  

Gästrike Räddningstjänst  

 

 

 
Magnus Östlund  

 

 

Brandinspektör/olycksutredare 

Gästrike Räddningstjänst 


