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Allmän information 
 
Anledning till undersökning 
Under de senaste åren har ett stort antal drunkningsolyckor, både med och utan dödlig utgång, 
inträffat i Gavleån i Gävle. Gästrike Räddningstjänst har enligt lagen om skydd mot olyckor 
ansvar för att i skälig omfattning utreda olycksorsak, olycksförlopp och hur räddningsinsatsen 
genomförts vid dessa olyckor. 
 
Olycksplats 
Gavleån i Gävle kommun. 
 
Beskrivning av händelse 
Drunkningstillbud och dödsfall genom drunkning. 
 
Beskrivning av objektet 
Det aktuella avsnittet av Gavleån är från Tolvfors kraftstation till utloppet vid Alderholmen i 
Gävle. 
 
Personskador  
Från kylskador till dödsfall. 
 
Egendomsskador 
Endast små egendomsskador i form av kläder och andra personliga tillhörigheter har 
förekommit. 
 
Miljöskador 
Inga miljöskador har förekommit. 
 
 

Sammanfattning/slutsats 
 
Anmärkningsvärt många larm om drunkning i Gavleån inkommer till Gästrike 
Räddningstjänst varje år. I det politiska handlingsprogrammet som beskriver arbetet mot 
skydd mot olyckor anges drunkningsolyckor som ett prioriterat arbetsområde. 
Därav har Gästrike Räddningstjänst utfört en olycksutredning på de drunkningsolyckor som 
inträffat de senaste fem åren i Gavleån. 
Utredningen visar på ett tydligt samband på avsaknad av skyddsräcke och inträffade händelser 
samt att de bakomliggande orsakerna oftast är alkohol. 
För att komma till rätta med problemet krävs troligen en rad olika åtgärder, från övergripande 
planering till konkreta insatser utefter Gavleåns sträckning. Förslagen finns att läsa under 
rubriken erfarenhetsåterföring samt i fotobilagan. 
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Olycksutredning 
Undersökning 
Undersökningen är utförd av Per Ringqvist, brand- och olycksutredare vid Gästrike 
Räddningstjänst. Samtliga drunkningsolyckor som föranlett en räddningsinsats mellan åren 
2003 och 2007 (både dödsfall och tillbud) har undersökts närmare.  Detta har gjorts med hjälp 
av intervjuer med räddningspersonalen som varit på platsen. 
Utifrån de uppgifter som framkommit vid räddningsinsatserna och hur Gavleån är utformad, 
har en analys utförts som syftat till att hitta säkerhetsbrister som kan leda till drunkning. 
 
Sedan 2003 har 6 personer omkommit genom drunkning i Gavleåns vatten. En person i 
området kring Boulognerskogen och hela fem personer öster om Gammelbron. Detta gör ett 
genomsnitt av drygt en person per år vilket måste ses som oacceptabelt. 
Det framgår också ganska tydligt att vissa områden är mer frekvent än andra. 
 
 
Orsaker till olyckorna 
De flesta personer som hamnat i Gavleån har ramlat i oavsiktligt, oftast genom att de 
snubblat, halkat eller på annat sätt ramlat i vattnet. Men det har även förekommit att man 
cyklat eller att det fordon man färdats i har åkt ned i Gavleån.  
Det finns också några personer som avsiktligt hoppat i Gavleåns vatten.  
 
I den nedre delen av Gavleån är de bakomliggande orsakerna till olyckorna i första hand 
alkohol. De flesta av de personer som hamnat i den delen av ån är berusade. Många personer 
går utmed ån när de skall hem efter besök på någon av stans krogar och har i och med det 
ramlat i vattnet. 
I den övre delen av Gavleån, från Tolvfors förbi sjukhuset och Boulognerskogen ner till 
Kvarnbron, förefaller det i stället vara övervägande psykisk ohälsa som är den bakomliggande 
orsaken. 
 
 
Dödsfallen 
Vid samtliga dödsfall utom ett, är det fyndplatsen som är redovisade i de geografiska 
bilagorna. Det beror på att ingen har sett de när de ramlat i, utan bara sett dem ligga i vattnet. 
När det gäller dödsfallet vid kärleksparken så är det platsen där personen ramlade i vattnet 
som är redovisad, då det fanns ett vittne som såg den händelsen. 
 
Gästrike Räddningstjänst saknar räddningsdykare och hänvisas istället till kustbevakningen 
som då endast blir en eftersökande och inte livräddande insats. Men inte vid någon av dessa 
olyckor går det att fastställa att ett liv skulle kunna räddats om räddningstjänsten skulle 
förfogat över räddningsdykare. 
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Nedan följer en statistisk sammanställning över de räddningsinsatser som utfördes i Gavleån 
2003-2007. 
 
2003 
Under 2003 förekom det 16 larm om drunkning inom Gästrike räddningstjänsts täckningsområde, av dessa larm 
har 5 larm gällt Gavleån.  
   Direkt Bakomligg. 
Datum Plats  Orsak  orsak Resultat    
03-09-18 Museet  Okänt Okänt Okänt 
03-08-01 Kärleksparken  Ramlat Okänt Okänt 
03-08-01 Kvarnbron  Ramlat Okänt Okänt 
03-05-20 Kärleksparken  Ramlat Berusad Räddad av räddningstjänst 
03-04-21 Polishuset  Okänt Okänt Okänt 
 
2004 
Under 2004 förekom det 8 larm om drunkning inom Gästrike räddningstjänsts täckningsområde, av dessa larm 
har 5 larm gällt Gavleån.  
   Direkt Bakomligg. 
Datum Plats  Orsak  orsak Resultat    
04-09-07 Polishuset  Hoppat Avvek polis Räddad av räddningstjänst  
04-09-02 Gustafsbron  Hoppat Förvirrad Räddad av räddningstjänst 
04-08-07 Rådhuset  Okänt Okänt Räddad av räddningstjänst 
04-06-14 Gavleåns utlopp Okänt Okänt Omkom 
04-06-14 Boulognerskogen  Okänt Okänt Omkom 
 
2005 
Under 2005 förekom det 8 larm om drunkning inom Gästrike räddningstjänsts täckningsområde, av dessa larm 
har 5 larm gällt Gavleån.  
   Direkt Bakomligg. 
Datum Plats  Orsak  orsak Resultat    
05-08-14 Norra Skeppsbron Hoppat Okänt Tog sig själv upp ur ån 
05-06-30 Kärleksparken  Ramlat Berusad Räddad av räddningstjänst 
05-06-20 Kärleksparken  Ramlat Berusad Räddad av privatpersoner 
05-05-29 Rådhuset  Okänt Okänt Räddad av räddningstjänst 
05-04-21 Museet  Okänt Okänt Räddad av privatpersoner 
 
2006 
Under 2006 förekom det 11 larm om drunkning inom Gästrike räddningstjänsts täckningsområde, av dessa larm 
har 8 larm gällt Gavleån.  
   Direkt Bakomligg. 
Datum Plats  Orsak  orsak Resultat    
06-12-10 Södra Skeppsbron Okänt Okänt Okänt 
06-11-30 Södra Skeppsbron Ramlat Okänt Räddad av räddningstjänst 
06-11-30 Norra skeppsbron Okänt Okänt Omkom 
06-08-11 Rådhuset  Ramlat Okänt Räddad av kustbevakning 
06-07-02 Polishuset  Ramlat Okänt Räddad av privatperson 
06-11-17 Gavleåns utlopp Okänt Okänt Omkom 
06-06-18 Busstation (dammen) Ramlat Ålderdom Räddad av privatperson 
06-01-08 Polishuset  Hoppat Förvirrad Räddad av räddningstjänst 
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2007 
Under de tio första månaderna 2007 har det förekommit 9 larm om drunkning inom Gästrike räddningstjänsts 
täckningsområde, av dessa larm har 8 larm gällt Gavleån.  
   Direkt Bakomligg. 
Datum Plats  Orsak  orsak Resultat    
07-09-13 Nyhamn   Okänt Okänt Omkom 
07-07-26 Norra Strandgatan Ramlat Berusad Räddad av privatperson 
07-06-21 Kvarnbron  Ramlat Berusad Räddad av räddningstjänst 
07-06-12 Slottsträdgårdsgatan Bil i ån Ålderdom Tog sig själv upp ur ån 
07-06-05 Södra Skeppsbron Hoppat Förvirrad Räddad av räddningstjänst 
07-03-03 Strömdalsbron  Hoppat Förvirrad Räddad av räddningstjänst 
07-02-19 Stora vall  Hoppat Förvirrad Räddad av räddningstjänst 
07-02-03 Kärleksparken  Ramlat Berusad  Omkom 
 
 
 
 
Speciella riskområden 
Utredningen har kommit fram att vissa områden är mer frekvent förekommande än andra och  
redovisas nedan som speciella riskområden.  
 
 
 
 
kärleksparken   
(Norra brofästet vid Gammelbron) 
Det är den plats där det på ett och samma  
ställe förekommer flest tillbud, men även  
dödsfall har förekommit på denna plats. 
Platsen saknar helt skyddsräcken och  
nyttjas oftast av alkoholiserade och  
utslagna människor. 
Dessutom är det en sluttande slänt ner  
mot Gavleån som gör det riskabelt,  
speciellt vintertid. 
Även biltrafik förekommer i närheten av  
bron utan att några hinder finns som  
hindrar att en bil kan rulla i ån. 
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Rådhusplatsen  
(Mellan Kungsgatan och Rådmansgatan) 
 
Blir ett tillhåll på kvällar och nätter  
då berusade personer söker sig dit. 
Platsen är nersänkt mot ån och saknar  
skyddsräcken vid nedsänkningen.  
Den är lika utformad på båda sidor om 
ån och har sittbänkar. Det finns ingen  
stege att ta sig upp vid om man  
ramlat i och belysningen utgörs av  
gatubelysning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Södra Skeppsbron 
 
Fungerar som en lång strandpromenad och 
som till största del saknar skyddsräcken. 
Avsnittet används också till stor del av  
fritidsfiskare som står och metar efter 
kajkanterna. 
Här finns också en restaurang med alkohol-
tillstånd och en bilparkering intill kajen.  
 
Förutom avsaknaden av skyddsräcken och d
vildvuxna vegetationen är området väldigt  
dåligt belyst. 
Vid flera ställen finns gamla kapade järn- 
stolpar uppstickandes ur stenkajen. Dessa  
är mycket lätt att snubbla på. 
(Se fotobilagan). 
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Boulognerskogen 
Boulognerskogen har en ganska låg 
statistik på antal tillbud men definieras  
ändå som ett riskområde här på grund  
av att lekplatser är belägen alldeles intill 
Gavleån och saknar helt skyddsbarriärer. 
Detta gör att barn snabbt kan förflytta  
sig ned till vattnet utan att en vuxen  
hinner med att se detta. 
Hittills har detta inte skett men risken  
är påtaglig om ingenting görs. 
 
 
 
 
 
 
Livräddningsutrustning 
Från Tolvforsbron strax ovanför Gävle sju
finns 48 stycken livbojar uppsatta på strat
kontrolleras och kompletteras av räddning
Tillika finns på samma sträcka 4 stycken 
kontrolleras av räddningstjänsten en gång
Kajkanterna i centrala Gävle är väldigt hö
fasta stegutrustningar, detta för att en nöd
kunna ta sig upp via en stege. Där dessa f
är de svår att se. Dessutom saknas lösa liv
hjälpa till.   
Vid flera av drunkningstillbuden har allm
till och det har vid några tillfällen varit sk
 
Tyvärr är det mycket skadegörelse på des
nämnas att det försvinner ca 50 livbojar v
Drottningbron ner till utloppet vid Alderh
 
 
Räddningstjänsten driver också en flytväs
hyra en flytväst för 20 kronor / vecka. 
 
 

6-17 96 53 Fax 026-18 99 42 

khus ned till Gavleåns utlopp vid Alderholmen 
egiska platser. Dessa ägs av tekniska kontoret och 
stjänsten en gång i veckan.  

livbåtar som också dom ägs av tekniska kontoret och 
 i veckan.  
ga, ändå saknas på flera ställen ”hängkättingar” och 
ställd själv skall hålla sig kvar i väntan på hjälp eller 
inns är de väldigt dåligt utmärkta, speciellt nattetid 
räddningsstegar så att personer på land skall kunna 

änheten nyttjat både båtar och livbojar för att hjälpa 
illnad mellan liv och död för den drabbade. 

sa livräddningsutrustningar. Som exempel kan 
arje år. Dom flesta som försvinner är placerad från 
olmen.  

tdepå på brandstationen i Gävle där allmänheten kan 
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Insatsutvärderingar 
 
Räddningsinsatserna har gått bra om man ser till resultatet, det vill säga att dom nödställda har 
plockats upp med livet i behåll när räddningstjänsten blivit larmad i tidigt skede.  
Men, räddningstjänsten arbetar idag inte utefter en tränad och uttänkt arbetsmodell vid dessa 
insatser. Variationen mellan arbetslagen är stor och insatsen tenderar att få ”bli som den blir”. 
Exempel på detta är att ofta nyttjar inte Station Gävle den personal som finns att tillgå utan 
åker endast med fem man. Även så förekommer ibland osäkrade ytbärgare och avsaknad av 
reservytbärgare, vilka är två viktiga faktorer vid livräddning, speciellt i strömmade vattendrag 
och vid islivräddning. 
 
 
 
 

Erfarenhetsåterföring 
 

Olycksutredningen har kommit fram till att det finns ett antal brister som inte främjar 
säkerheten vid Gavleån. Dessa brister bör åtgärdas eller undersökas vidare. 
 
Kommunen bör: 
 

 Omedelbart ta bort de järnrör som sticker upp på kajkanten vid strandpromenaden på 
Södra Skeppsbron. 

 Tillse att skyddsräcken utefter Gavleån blir uppsatt på så stora sträckor som det är 
möjligt, speciellt utefter den nedre delen av Gavleån. Vid de ställen där det inte går att 
sätta skyddsräcken bör andra åtgärder utredas, åtgärder som kan ersätta skyddsräckens 
egenskaper, exempel på sådana åtgärder är olika former av vegetation, fontäner eller 
andra hinder som försvårar för personer att nå vattnet. 

 Överväga om kameraövervakning kan vara ett alternativ på de mest frekventa 
platserna. 

 Se över belysningen utefter Gavleåns sträckning. Många delar av Gavleån saknar helt 
belysning och kommunen lägger just nu stora resurser på att ljussätta centrala delar av 
Gavleån, mest för ”mysighetens” skull. Men man får inte glömma att ta med 
säkerhetsperspektivet i dessa ljussättningsplaner. 

 Att simundervisning och krav på simkunskap sker i samtliga Gävles grundskolor. 
 Att se över och komplettera livräddningsutrustningen utefter hela Gavleåns sträckning, 

speciellt vid det nya bostadsområdet Alderholmen. 
 Se till att byggnadsföretagen har ett säkerhetsarbete som gör att de inte förhöjer 

drunkningsrisken under byggtiden på Alderholmen.  
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Räddningstjänsten bör: 
 

 Utföra tillsyn om att kommunen bedriver ett förebyggande arbete mot 
drunkningsolyckor, samt att dom har tillräckligt med livräddningsutrustning utefter 
Gavleåns stränder och kajer. 

 Utföra tillsyn om att samtliga hamnar i regionen bedriver ett förebyggande arbete mot 
drunkningsolyckor, samt att dom har tillräckligt med livräddningsutrustning inom 
hamnområdet. 

 Utföra tillsyn mot samtliga badplatser i regionen om att det bedriver ett förebyggande 
arbete mot drunkningsolyckor samt att dom har tillräckligt med livräddningsutrustning 
inom badplatsen. 

 Vid utbildningar till allmänheten i brandskydd även utbilda i vattensäkerhet. Därför 
bör räddningstjänsten även utbilda sin egen personal i ”information kring 
vattensäkerhet” så att de sprider rätt information om hur man undviker 
drunkningsolyckor. 

 Att vid insatser mot drunkningsolyckor bör räddningstjänsten ha som grundregel att 
sökning av en saknad person pågår under minst en timme innan man avslutar 
räddningstjänsten och överlämnar ärendet till polisen. 

 Att insatser mot drunkningsolyckor präglas av ett genomtänkt arbetssätt, där 
säkerheten för ytbärgarna sätts i högsta prioritet. 

 Undersöka om inte räddningstjänstens ytbärgare också skall vara utbildade fridykare. 
Kostnad och utbildningsinsats torde vara försumbar gentemot vad de skulle kunna 
uträtta. 

 
 
 
Som ett hjälpmedel i dessa arbeten har Räddningsverket gett ut ett allmänt råd när det 
gäller livräddningsutrustning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära 
anläggningar. 
Även Svenska Livräddningssällskapet har gett ut ett förslag på hur en kommun kan föra in 
vattensäkerhet i sina handlingsprogram inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. 
 
 
 
 
 
 
Per Ringqvist 
Brand/olycksutredare  
Gästrike Räddningstjänst 
 



2007-12-18 
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Olycksutredning  

 

Drunkningsolyckor i Gavleån i Gävle 2003-2007 

 
• Trafiksäkerhet 

• Skyddsåtgärder 

• Livräddningsutrustning 

• Varningsskyltar 

• Allvarliga säkerhetsbrister 

 



På flera ställen där det i dag 

förekommer biltrafik i 

närheten av Gavleån, saknas 

det hinder som gör att fordon 

inte ofrivilligt eller frivilligt kan 

åka ner i Gavleån. 

 

Trafiksäkerhet 



Skyddsräcken saknas på flera ställen utefter Gavleån och kan i stor grad  

sammankopplas till de platser där olyckorna har inträffat. 

Skyddsåtgärder 



Vid de ställen där kajen är försänkt, bör trapporna vara försedd med  

skyddsräcke så att det finns något att hålla sig i när man går upp och ner. 

 



Hängkättingar och kajstegar är i dag en bristvara och på de  

ställen där dessa finns kan det vara svårt att se dem, speciellt  

i mörker. 

Skyddsåtgärder 



Där det används skyddsräcken av trä måste det finnas ett  

kontrollsystem som upptäcker när dessa är i behov av utbyte.  

Skyddsåtgärder 



Belysningen vid Gavleåns närhet är på många platser bristfällig.  

 

Skyddsåtgärder 



Då det förekommer stor vandalisering på livräddningsutrustningen i dag, bör  

det sättas upp speciella stolpar där dessa placeras. Där bör det finnas  

en tilläggsskylt om vikten av livräddningsutrustning och att vandalisering beivras. 

Livräddningsutrustning 



Livräddningsbåtarna har använts så väl av privatpersoner som av poliser och 

har i vissa fall varit skillnad mellan liv och död för den nödställde.  

Det bör placeras ut flera båtar,  speciellt vid Alderholmen och vid Gustavsbron. 

Livräddningsutrustning 



Varningsskyltar är dåligt underhållna, vilket ger ett intrycka att det  

inte är så viktigt med vad som står på skylten.  

Varningsskyltar 



Avsågade järnstolpar som sticker upp ur stenkajen på en strandpromenad, det är  

Inte bra. Dessa är väldigt lätt att snubbla på, speciellt då de är placerad på ett  

avsnitt där det saknas skyddsräcken och bra belysning. 

Allvarliga säkerhetsbrister 



Bilaga 1. 

       Drunkningstillbud (räddad person) 
 

 Drunkning (omkommen person) 
 
 Livbåt 
 
 Livboj 



Bilaga 2. 

 

Visar nedre delen av Gavleån 

Drunkningstillbud (räddad person) 
 
Drunkning (omkommen person) 
 
Livbåt 
 
Livboj 
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Utvärdering/uppföljning  

Drunkningsolyckor/tillbud i Gavleån 2003-2007  

 
 
Inledning 
Mellan 2003 och 2007 har det hänt flera olyckor i och vid Gavleån. I 
olycksutredningen kom det fram ett antal brister. Vad har hänt sedan dess? 
 
Syfte 
Att ta fram uppgifter på vad som i nuläget är åtgärdat utifrån 
olycksutredningen.  
 
Metod 
Kontakta Barn och Ungdom, Tekniska kontoret, Kultur och fritid, 
Säkerhetsavd. i Gävle. Även prata med personalen på räddningstjänsten för att 
få fram vad som är åtgärdat. 
 
Resultat 
Bristerna nedan är hämtad ur olycksutredningen(2007-12-18) 
och visar vad Kommunen och Räddningstjänsten bör åtgärda. Vissa åtgärder 
är gjorda, röd text. 
 
 
 
Olycksutredningen har kommit fram till att det finns ett antal brister som 
inte främjar säkerheten vid Gavleån. Dessa brister bör åtgärdas eller 
undersökas vidare. 
  
 

Kommunen bör:  
Omedelbart ta bort de järnrör som sticker upp på kajkanten vid 

strandpromenaden på Södra Skeppsbron.  
Tillse att skyddsräcken utefter Gavleån blir uppsatt på så stora 

sträckor som det är möjligt, speciellt utefter den nedre delen av 
Gavleån. Vid de ställen där det inte går att sätta skyddsräcken bör 
andra åtgärder utredas, åtgärder som kan ersätta skyddsräckens 
egenskaper, exempel på sådana åtgärder är olika former av 
vegetation, fontäner eller andra hinder som försvårar för personer 
att nå vattnet. 
Klart med räcken södra sidan mellan Alderholmsbron-Islandsbron, 

även klart med belysta räddningsstegar på samma sträcka.        

(Mats Pierrou) Det saknas räcke sista sträckan Restaurang 

Kajkanten-Bron, Se bild 1och 2 
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Överväga om kameraövervakning kan vara ett alternativ på de mest 
frekventa platserna.  

       Det finns i nuläget inga planer på kameraövervakning. ( Arne 

Andersson, Säkerhetsavd.) 

Se över belysningen utefter Gavleåns sträckning. Många delar av 
Gavleån saknar helt belysning och kommunen lägger just nu stora 
resurser på att ljussätta centrala delar av Gavleån, mest för 
”mysighetens” skull. Men man får inte glömma att ta med 
säkerhetsperspektivet i dessa ljussättningsplaner. 
 Klart med ljus mellan Murenbron-Rådmansbron (Mats Pierrou) 

Se bild 3 
Att simundervisning och krav på simkunskap sker i samtliga 

Gävles grundskolor. 
Simundervisning sker i årskurs 2 och 5, ambitionen är att alla ska 

kunna simma 200 m efter 5:an( Eva Levin, BoU Gävle) 

Att se över och komplettera livräddningsutrustningen utefter hela 
Gavleåns sträckning, speciellt vid det nya bostadsområdet 
Alderholmen. 5 st. nya bojar samt 2st räddningsstationer (boj och 

stege) är utplacerad i nya bostadsområdet Gavle Strand.(48 

Holmberg Rtj)( Kommunen) Se bild 4 

Se till att byggnadsföretagen har ett säkerhetsarbete som gör att de 
inte förhöjer drunkningsrisken under byggtiden på Alderholmen.  

 
 
 

Räddningstjänsten bör:  
Utföra tillsyn om att kommunen bedriver ett förebyggande arbete 

mot drunkningsolyckor, samt att dom har tillräckligt med 
livräddningsutrustning utefter Gavleåns stränder och kajer. 

 Någon tillsyn är inte gjord, ett möte mellan Rtj och Kommun har 

ägt rum 2008, mötet blev inte diariefört.(Martin Johansson, Rtj) 

  
Utföra tillsyn om att samtliga hamnar i regionen bedriver ett 

förebyggande arbete mot drunkningsolyckor, samt att dom har 
tillräckligt med livräddningsutrustning inom hamnområdet.  

       Se ovan 

Utföra tillsyn mot samtliga badplatser i regionen om att det 
bedriver ett förebyggande arbete mot drunkningsolyckor samt att 
dom har tillräckligt med livräddningsutrustning inom badplatsen. 

       Se ovan 
Vid utbildningar till allmänheten i brandskydd även utbilda i 

vattensäkerhet. Därför bör räddningstjänsten även utbilda sin egen 
personal i ”information kring vattensäkerhet” så att de sprider rätt 
information om hur man undviker drunkningsolyckor. 

 Vid våra årliga besök i skolan (årskurs 5) förmedlar vi även 

information om säkerhet vid vatten. 

Att vid insatser mot drunkningsolyckor bör räddningstjänsten ha 
som grundregel att sökning av en saknad person pågår under minst 
en timme innan man avslutar räddningstjänsten och överlämnar 
ärendet till polisen.  
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Att insatser mot drunkningsolyckor präglas av ett genomtänkt 
arbetssätt, där säkerheten för ytbärgarna sätts i högsta prioritet. 
Mikael Hillman Rtj, håller på att skapa nya rutiner vid 

drunkningslarm. (Klart Maj 2011) 

Undersöka om inte räddningstjänstens ytbärgare också skall vara 
utbildade fridykare. Kostnad och utbildningsinsats torde vara 
försumbar gentemot vad de skulle kunna uträtta. 

  
 
Bild 1 

 
 
 
 
 
Bild 2 
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Bild 3 

 
 
 
 

Bild 4 
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Analys/Sammanfattning  
 

Utifrån åtgärdslistan i olycksutredningen så har kommunen 
åtgärdat vissa saker. 
Under 2011 har kommunen ambition om att fortsätta arbetet med 
skyddsräcken och räddningsstegar upp i ån mot centrum. Framför 
allt är det arbete med räcken i trapporna som vetter mot ån. (Mats 

Pierrou, Tekniska Kontoret)  

Skyltning av livbåtar kommer att ske sommaren 2011.(Kai Olsson, 

Tekniska kontoret) 

 Det har klargjorts att det är Markbyggarna som sköter skötseln på 
räddningsstationerna vid Gavle Strand (bild 4) samt skyltarna för 
livbåtarna. 
 
Angående strandbaden i Gävle Kommun så har det sedan 2007 
genomförts egenkontroller av Kultur och Fritid. Egenkontrollen 
genomförs minst en gång per år och omfattar kontroll av vatten, 
skötsel och säkerhet. 
(Maria Fagerlund, Kultur och Fritid)  

 
När det gäller simkunskap hos barnen så har Gävle Kommun i 
nuläget bra riktlinjer, men tyvärr når inte alla elever upp till det mål 
som kommunen satt. (För mer läsning, reportage i Arbetarbladet 
2011-03-21) Se sidan 6 och 7 
 
När det gäller räddningstjänstens organisation så har ett antal saker 
blivit åtgärdade utifrån rekommendationerna. 
Ett möte 2008 genomfördes mellan Rtj och kommun angående 
säkerheten vid vattendrag. 
Mikael Hillman håller på att skapa nya rutiner för livräddning vid 
olyckstillbud i vatten. 
Det har även placerats ut två nya livräddningsbåtar i Gavleån, en 
vid ingång 6 vid sjukhuset och en vid volleybollplan 
(Boulognerskogen). 
Nya boj och livbåtskartor skapades 2010 (För Rtj) 
Det finns för närvarande 64st livbojar uppsatta i och omkring 
Gävle samt 6 st. livbåtar placerade i Gavleån. Dessa kontrolleras 
varje vecka av Räddningstjänsten. 
 
Slutord 
Räddningstjänsten och Gävle kommun bör i framtiden samverka på 
ett bra sätt för att underhålla och utveckla säkerheten vid åar, sjöar 
och hav i Gävle kommun. 
 

 
 
 
 
Gästrike Räddningstjänst 
Kennet Holmberg   2011-04-29 
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”Skolan måste ta ansvar 

– annars har vi ingen 
likvärdig skola”  
Gävle – Det spelar ingen roll vilket bostadsområde du bor i eller vilken 

skola du går på eller hur långt du har till badhuset. Simkunnigheten 

måste skolan ta ansvar för, annars har vi ingen likvärdig skola, säger 

Hans Stockselius, rektor för Lilla Sätraskolan. 

 

Förra året klarade knappt var tionde elev på Lilla Sätraskolan målet med 
simundervisningen i årskurs 2. 
Då var Hans Stockselius inte rektor på skolan, han började i januari i år. 
– Jag ser allvarligt på det här att vi har en skola där vi inte når målen i 
simkunnighet, vi ska göra vad vi kan lokalt. Sen funderar jag om det så att man 
från centralt håll kanske ska titta över om vissa skolor kanske ska ha fler 
tillfällen för simskola för att komma upp i 100 procent, säger han. 
Han menar att fler idrottslektionerna kan användas till simning, liksom 
friluftsdagar och elevens val. 

På Lilla Sätraskolan finns inga elever som har fått dispens att slippa 
simundervisningen. Alla deltar.  
Medveten  
Gävles skolchef Eva Levin är medveten om de stora skillnaderna i simkunskaper 
bland kommunens elever. Tjänstemän på skolförvaltningen har tillsammans med 
simlärarna börjat titta på hur simundervisningen ska ändras för att fler ska nå 
målen. 
– Simundervisningen har byggt på att det har sett lika ut för alla. Men här ser 
det olika ut. Vi i Sverige är vana med att man går och badar, men kommer man 
från andra kulturer är det ingen självklarhet. Vi jobbar med att öka 
likvärdigheten, säger Eva Levin. 

Det handlar exempelvis om att börja med simundervisningen tidigare men också 
att se om vissa skolor kan få fler tillfällen. Dessutom behöver kommunen 
organisera simundervisningen för nyanlända barn med invandrarbakgrund som 
har missat simningen i årskurs 2. Landningen har i dag ingen organiserad 
simundervisning. 
I och med den nya läroplanen ska även särskolans elever få simundervisning, 
vilket de inte får i dag. 
Men trots det finns ännu inget förslag om att lägga mer pengar på 
simundervisning. Skolpolitikern Åsa Wiklund Lång, S, vill vänta in 
tjänstemännens arbete. 
– Eftersom alla inte når målen har vi inte lyckats. Men jag kan inte ta ställning 
till resurserna innan jag vet vad som görs med resurserna, säger hon. 

Kostar pengar  
Barn- och ungdomsnämndens ordförande vill inte se simkunnigheten som en 
klassfråga men konstaterar att alla inte har samma möjligheter. 
– Simskola kostar pengar och det har säkert inte alla råd med, men alla former 
av olikheter där alla inte har samma möjligheter behöver inte handla om klass. 
Problematiken behöver inte bero på att man kommer från ett annat land utan på 
grund av att man inte kommer in i samhället och arbetslöshet, säger Åsa 
Wiklund Lång. 

Ylwa Karlström 026-15 93 91 ylwa.karlstrom@arbetarbladet.se 
 
 
 
 
 
 

mailto:ylwa.karlstrom@arbetarbladet.se
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fakta. Så få andraklassare kan simma 
Så här såg simkunnigheten ut på tre skolor i Gävle de tre senaste 
läsåren. Skolorna är utvalda som exempel på skolor med 
hög, medel och låg måluppfyllelse. 
I tabellen redovisas andelen elever som var simkunniga i slutet 
på läsåret, i procent. Se nedan vad som krävs för att betraktas 
som simkunnig. 

09/10  08/09  07/08 

✔ Lilla Sätraskolan årskurs 2  8  13  26 
✔ Sörbyskolan åk 2  55  57  60 
✔ Strömsbro skola åk 2  84  100  83 
✔ Lilla Sätraskolan åk 5  45  70  45 
 
✔ Sörbyskolan åk 5  82  93  70 
✔ Strömsbro skola åk 5  93  100  100 
 
Mål för simkunnighet i årskurs 2: 

eleven ska kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim. 
Mål för simkunnighet i årskurs 5: 

kunna falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig 
till ytan kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter 
ryggsim. 



Geografisk olycksutredning

Drunkning



1 mars 2013

Geografisk olycksutredning

2007 ansåg vi att det förekom ovanligt 
många drunkningslarm i Gavleån som 
rinner genom centrala delarna av Gävle.

Vi utförde då en geografisk olycksutredning 
där vi analyserade fem år tillbaka i tiden på 
var och varför händelserna inträffade.



Utredningen kom fram till följande 
drunkningar och drunkningsstillbud 

1 mars 2013

År Händelser Döda

2003 5 0

2004 5 2

2005 5 0

2006 8 2

2007 8 2

Sammanlagt 31 tillbud och 6 döda på fem år



Vi genomförde samtal med 
all räddningspersonal som 
varit med vid räddnings-
insatserna. 
Vi plottade sedan ut 
samtliga platser på en   
karta.

1 mars 2013



Olycksutredningen identifierade 
fyra geografiska riskområden. 
Där kunde det också identifieras 
stora brister i olika 
skyddsbarriärer.

• Skyddsräcken
• Avbärare för trafik
• Belysning
• Kajstegar
• Livräddningsutrustning

1 mars 2013



Direkt olycksorsak
Ramlat/hoppat i vattnet

1 mars 2013

Bakomliggande olycksorsak
Alkohol/droger



Olycksutredningen pressenterades för: 
 Tekniska förvaltningen
 Räddningsnämnden
 Tekniska nämnden 

1 mars 2013



Utvärdering/uppföljning

2011 har det utförts en 
utvärdering och uppföljning 
från vår sida på vilka åtgärder 
som är utförd.
Dessa åtgärder samt statistik 
har även att pressenteras för 
politikerna.

1 mars 2013



1 mars 2013

Skyddsräcken har nu 
tillkommit på de flesta 
platser utefter å-rummet.



1 mars 2013

Nedgångarna har försetts med extra skyddsräcken.



Kajstegar var tidigare en bristvara men 
är nu mer monterade var 25:e meter.

Kajstegar



1 mars 2013

Samtliga kajstegar är belyst med LED-belysning



1 mars 2013

Belysning

Gatubelysningen lyser även ut mot ån



1 mars 2013

Det har tillkommit många dekorationsbelysningar.



1 mars 2013



Drunkningar och drunkningsstillbud 
efter olycksutredningen 

1 mars 2013

År Händelser Döda

2008 2 1

2009 2 0

2010 5 0

2011 2 0

2012 4 0

2008-2012: 15 tillbud och 1 död på 5 år
2003-2007: 31 tillbud och 6 döda på 5 år




