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OLYCKSUNDERSÖKNING 

 

Drunkningsolycka Brosundet Forsvik 

 

 

 

 

 

 
Information om olyckan: 
 

 

 SOS ärendenummer: 19 – 4389094 - 3 
 Eget larmnr: 4389094 
 Larmtid: 2013-08-25 kl:  11:05 
 Adress: Brosundet Forsvik  (kordinater 

6499079,1417371) 
 Händelsetyp: Drunkning 
 Objektstyp:  
  
Uppdragsgivare: Operative chef. Robert Zeidlits 
Undersökningen utförd av: Håkan Karlsson 
Granskat av: Stig Torell 
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Bakgrunds beskrivning 

En person hittas drunknad i strandkanten vid Brosundet i sjön Viken. Personen är 
en man i 65-årsåldern. Han har campat på platsen några dagar och blivit 
observerad av flera personer när han paddlat runt i omgivningarna.  

Söndagen den 25 /8 upptäcker boende i närheten att mannens kanot flyter 
omkring tom, och de ser även en keps ligga i vattnet. De befarar då att något hänt 
och ringer 112. 

Karlsborgs deltidsstyrka och Undenäs räddningsvärn larmas till platsen. Även en 
polispatrull och ambulans larmas. 

 

Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen är att klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen genomfördes. 

 

 

 

Datainsamling 

Fakta har hämtats från Insatsrapporten, dagboksanteckningar, SOS ärendekopia 
och samtal med insatspersonal (räddningsledare Jonny Karlsson, 
räddningsvärnsman Örjan Kjellqvist och Inre befäl Jan–Olof Gustafsson).  
Polis har ur det preliminära obduktionsprotokollet lämnat information om 
dödsorsaken. 
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Händelsförlopp 

Hur olyckan skett är ingen som observerat. Dock har den omkomne mannen setts 
paddla omring i området några dagar. På lördagen den 24/8 kl.16.45 ser 
skepparen på turistbåten Sandön mannen paddla i farleden i sundet. Han hänger 
då åt ena sidan och paddlar med svårighet med en arm. 

En hypotes är att han försöker paddla till sin husvagn och bil som han har 
uppställt på stranden. Någon gång mellan lördag em. och söndag morgon händer 
något som gör att han hamnar i vattnet och drunknar. 

 

 
 

Direkta orsaker till olyckan 

Den direkta orsaken till att mannen hamnar i vattnet och drunknar är okänd. 
Anledningen till olyckan kan vara den som redovisas nedan i bakomliggande 
orsaker. 

 

 

Bakomliggande orsaker till olyckan 

De vittnen som sett mannen paddla i området säger att han verkade vara en van 
paddlare. Eftersom han setts paddla med svårigheter på lördag eftermiddagen, 
kan en sjukdom eller skada vara anledningen till att han sedan hamnar i vattnet 
och drunknar.  
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Insatsen 

Insatsen bestod i att sjösätta en båt och söka efter ev. person i vattnet. Samtidigt 
som man tills fot sökte av strandkanten. Ganska snart hittades mannen liggande 
några meter ut i vattnet. Man bärgade kroppen och placerade den i en säck och 
lämnade över ärendet till polisen. 

Kanoten drogs in till land. 

Insatsen genomfördes utan några svårigheter. 

 

 
Sammanfattning/slutsatser 

All insamlad information pekar mot att det är en sjukdom eller skada som ligger 
bakom att personen hamnade i vattnet och drunknade.  

Dödsorsaken var drunkning. 

Mannen hade ingen flytväst på sig när han hittades. Det hade han heller inte när 
han observerades paddlande på lördagen. Flytvästar låg i kanoten.  

Intrycket av mannen var att han var en van paddlare och hade god ordning på 
utrustningen i kanoten och i sin bil och husvagn. Bl.a. var mobiltelefonen som 
låg i kanoten inplastad. 

 

 

 

 

Återföring av kunskap 

Spridning för kännedom inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Sänds till MSB 

      

 


