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Olycksundersökning – Nivå 3 

Drunkning Knipphammarsviken Brevens Bruk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grundinformation om olyckan 
Datum:    2013-07-20 
Larmtid:   20:16:28  
Plats:   Knipphammarsviken, Sottern, Brevens Bruk 
Typ av olycka:   Drunkning- /tillbud 
Avslutande av räddningsinsats: 2013-07-20 kl: 23:50 
Insatsrapportnummer:   2013/01360 
SOS Alarms ärendenummer:   3821919 
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1. Uppdrag och mandat 
När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen enligt 10§ Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, se 
till att olyckan undersöks för att i en skälig omfattning klarlägga orsakerna, olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. 

Nerikes Brandkårs olycksundersökningar syftar till att:  

 Ge ett underlag för att finna olyckstrender i samhället (negativa och positiva) som underlag till 
kommunens säkerhetsarbete.  

 Hitta orsaker till olyckor för att förhindra att liknande olyckor uppstår, som en del i kommunens 
skadeförebyggande arbete.  

 Hitta orsakerna till olyckors konsekvenser för att kunna mildra framtida olycksförlopp, som en del 
i kommunens skadebegränsande arbete. 

Denna olycksundersökning är enligt Nerikes Brandkårs styrdokument för olycksundersökning en nivå 3-
utredning som bl.a. genomförs vid dödsolyckor. 

2. Undersökningsarbetet och avgränsningar 
Syftet med olycksundersökningen är att utvärdera och följa upp räddningsinsatsens genomförande. 
 
Vid kartläggning av händelseförloppet kunde man konstatera att positionering av olyckan, utalarmeringen av 
berörda styrkor m.m. skapade en del frågeställningar. SOS-Alarm AB har informerats detta.  
Undersökningen består av datainsamling främst genom intervjuer och samtal med direkt iblandad 
räddningspersonal i insatsen enligt utvärderingsmetoden AAR (After Action Review). SOS Alarms personal 
samt en händelsebeskrivning. En avlyssning av delar från inkommande 112-samtal har också gjorts.  
Analysmetoden är delvis av typen avvikelseutredning.  
Olycksundersökningen är genomförd av Ulf Jacobsen Brandinspektör, Nerikes Brandkår. 

Lärande perspektiv 
Olycksundersökningen tar utgångspunkt från den situation som rådde på platsen och de svårigheter och 
förutsättningar som personalen hade att arbeta från. Olycksundersökningen ska inte vara skuldbeläggande, 
varken för enskilda personer eller för organisationer. Viktiga erfarenheter och eventuella åtgärdsförslag ska 
dock klargöras, sammanställas och spridas så att räddningstjänstorganisationer och eventuella övriga aktörer 
kan förbättra sin förmåga att hantera liknande händelser. 

 

Kartbild hämtad från hitta.se 
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3. Yttre omständigheter 
Väder:   Soligt ca + 20° 

Miljön:  Platsen för olyckan är en småbåtshamn.  
Vattendjupet uppskattas till ca 4 – 5 meter. Sikten dålig. 

 

Satellitbild hämtad från Google Earth 

4. Händelsen 
En man i 60-års åldern badar tillsammans med en vän vid Knipphammarsvikens småbåtshamn. När vännen 
går upp ur vattnet stannar mannen kvar hängandes på badstegen i änden av bryggan. Vännen går upp och klär 
sig och umgås med övriga sällskapet. Efter ca 5 – 10 minuter vänder vännen tillbaka till bryggan och kan då 
inte se mannen vid badstegen. Vännen dyker i för att försöka få tag i mannen. Efter en tids letande larmas 112. 
Efter en stor sökinsats hittas mannen drunknad av dykare i anslutning till bryggan. 
Vid den räddningsinsats som genomfördes identifierades en del räddningsproblem såväl tekniska som 
taktiska.  

     

 

 

 

 

 

   Badstegen där mannen senast sågs 
( (Bild: Nerikes Brandkår). 
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5. Beskrivning av räddningsinsatsen 
Första räddningsenhet mot olycksplatsen är FIP (första insatsperson) dvs ett brandbefäl från Högsjö styrkan. 
Högsjö är en del av räddningstjänsten Västra Sörmland som har avtal med Nerikes brandkår när det gäller 
räddningsinsatser i det aktuella området. Larmmeddelandet lyder ”Drunkning kommunalt vatten, Brevens 
bruk”. Befälet åker mot platsen och söker kontakt med sin SOS-central, i det här fallet Västerås för att få rätt 
adress på olycksplats. Västeråscentralen har ingen kännedom om händelsen. Befälet kontaktar då SOS- 
centralen i Örebro per telefon och det direktnummer som finns inlagt i telefonen. Han kommer till en växel 
och får fem val. Det visar sig att man bytt telefonnummer. Han provar att ropa på Raps 2 kanalen för att få 
kontakt med Odensbacken som han förmodar också är på väg mot olyckan. Han får inget svar vilket är 
naturligt då Odensbacken dels inte larmats ut, dels inte har någon RAKEL terminal.  
Högsjö styrkan får motbud från SOS centralen i Västerås. Högsjöstyrkan samlas och stannar till i centrala 
Brevens Bruk för att samtala om larmet. Efter ca.9 minuter får man besked att på nytt åka mot olycksplatsen 
som nu är identifierad till Knipphammarsviken. 

På väg fram mot olycksplatsen får Högsjös släckbil möte med de drabbade som larmat om olyckan. För att 
undvika kollision styr chauffören ned i diket och bilen blir liggande på sidan. Man fortsätter fram mot 
olycksplatsen med FIP bilen och de brandmän som får plats i den. Båten, räddningsdräkter och övrig 
utrustning blir kvar vid släckbilen. 

 
Organisation på skadeplatsen   

Station Högsjö Mix Deltid/Värn 1 + 6 

Station Hjortkvarn Deltid  1 + 4 

Station Odensbacken Deltid  1 + 4 

Station Byrsta Heltid  1 + 4 

Station Örebro Heltid  1 Insatsledare 

 
Räddningsinsatsens genomförande 
Högsjöstyrkan startar räddningsinsatsen ca.33 minuter efter utalarmering med sökande i vattnet efter 
genomförd riskbedömning. Man gör ett aktivt val att fridyka utan räddningsdräkt då vattnet är känt för flera 
av brandmännen i styrkan. Vattentemperaturen är gynnsam, djupet ca 4 meter men sikten är dålig. 
En brandman skadar sig tidigt i insatsen i samband med sökandet och får avbryta. 

Station Hjortkvarn som är nästkommande styrka startar upp eftersök iklädda räddningsdräkter, bräda, cyklop 
och simfenor. 
Initialt upplever Hjortkvarns styrkeledare att det är svårt att få klarhet om det är brandmän som söker eller 
om det är privatpersoner. Ett visst kaos råder på platsen.   
Styrkeledaren i Hjortkvarn tar över räddningsledarskapet vilket också meddelas Inre befäl på Nerikes 
Brandkår. 

Odensbacken, Byrsta och Insatsledare kommer fram till olycksplatsen. Både Byrsta och Odensbacken väljer 
att fridyka utan räddningsdräkter då man upplever att det går mycket bättre att söka i vattnet utan dessa. Det 
är brist på cykloper och fenor. Ett stort antal brandmän befinner sig i vattnet för att söka efter den saknade. 
Man använder pikar och störar för att känna sig fram där man inte dyker 
Man sätter i båtar som draggar i området mellan bryggorna. Även en privatbåt tas i anspråk av våra brandmän 
vid söket med hjälp av dragg.  
Styrkorna jobbar och söker ihärdigt dock ostrukturerat 
Man bestämmer sig efter en stund att avdela ett befäl(Högsjös FIP) att samordna och koordinera sökandet i 
vattnet. Man delar också in olycksplatsen i sökområden. Sökandet fortgår.  

Insatsledaren begär via Inre befäl dykare kl: 21:15. Inre befäl och vakthavande befäl på polisen tar beslut att 
samarbeta fullt ut tills personen är funnen. 
Polismyndigheten har inte möjlighet att skicka någon patrull initialt utan kommer sent in i insatsen. 

Sjuvården fanns på plats under insatsen. 

Hundpatrull kommer till platsen och söker i närområdet strax före att dykarna från Västerås anländer. 

Västerås dykare är på plats och i vattnet 22:40. Person funnen 23:05. 

Räddningsinsatsen avslutas 2013-07-20 kl: 23:53:10 
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Vid den här platsen under bryggan hittades mannen av dykare (Bild: Nerikes Brandkår). 

 

6. Analys och diskussion 
Det är vid utvärdering av räddningsinsatser viktigt att tänka på de svårigheter som finns att hantera i samband 
med utförandet av räddningsinsatser. 

Exempel på svårigheter: 

 Kort/ingen förberedelse 

 Behovet av ett snabbt ingripande = stressmoment 

 Okänd skadeplats/skadeobjekt 

 Organisation – ofta unik för varje insats och i samverkan med andra 

Nedstående analys och diskussion tar inte upp det som har med utalarmeringen och positionering att göra. 
Som tidigare nämnts i rapporten har detta skickats vidare till SOS Alarm AB som gör en egen utredning i 
ärendet. Nerikes Brandkår hoppas att få ta del av den. 

Insatsen vid Knipphammarsviken visar på svårigheter vid den här typen av olyckshändelser då den för 
organisationen är en ”sällanhändelse”. 
Ett antal avvikelser i insatsen har identifierats i samband med olycksundersökningen där Nerikes Brandkår 
har möjlighet att förbättra insatsmetod/teknik i samband med drunkningsolyckor/vattenlivräddning 
Detta för att genomföra räddningsinsatsen på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. 
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Punkterna listas nedan: 

 Insatsen upplevdes som ostrukturerad och rörig av insatspersonalen. 
Ingen uttalad sektorindelning genomfördes och inget beslut om sökmetod togs vilket till en början 
ledde till otydligheter på olycksplatsen. 
Vid flera av de genomförda samtalen med insatspersonalen har ordet ”omstart” tagits upp. Många i 
insatspersonalen upplevde att insatsen/sökandet skulle ha startats om tidigare för att få struktur och 
lite ordning på insatsen. Insatsen upplevdes som rörig och ostrukturerad till en början. Efter hand 
kom arbete igång på ett bra sätt. 
Ett förslag till insatsstöd för Insatsledare och för Första styrka på plats har tagits fram för att 
underlätta framförallt uppstarten av insatsen. Dessa presenteras som en bilaga till 
olycksundersökningen. 

 Räddningsstyrkornas olika val av säkerhetsutrustning. 
Räddningsstyrkorna kommer från olika räddningstjänsteförbund med olika regler för hur man 
genomför räddningsinsats i vatten. Inom Nerikes Brandkår finns fastslaget att ingen insats i vatten 
ska genomföras utan räddningsdräkt och en riskbedömning enligt mallen PLUMS ska ligga till grund 
för insatsen. Riskbedömningen ska också dokumenteras. 

 Insatsledaren rekvirerar externa dykare. 
Riktlinjer/instruktion saknas för rekvirering av dykare enligt det avtal som finns med Västerås. En 
muntlig instruktion finns dock som säger att rekvireringen ska gå genom Räddningschef i beredskap. 
En skriftlig instruktion via ett stationsinfo (2007/04) finns som behandlar hur dykarna ska tas emot. 

 Befälsutbildning/övning saknas när det gäller vattenlivräddning/drunkningslarm. 
Det genomförs ett stort antal övningar i ämnet Vattenlivräddning inom Nerikes Brandkår. De flesta 
övningarna tar upp teknik och materialfrågor både teoretiskt och praktiskt. En inriktad 
befälsutbildning förekommer inte utan det är upp till varje befäl att själv förkovra sig i ämnet. 

 Information/kommunikation med Räddningschef i beredskap har inte fungerat enligt fastställda 
rutiner. 
Enligt den instruktion som finns framtagen(Handbok Räddningsledning och stab antagen i 
Verksamhetsrådet 2010‐03‐23) ska Räddningschef i beredskap informeras då Insatsledaren blir 
upptagen av insats och informeras om händelsen ökar i omfattning.  

7. Åtgärdsförslag  
Efter analys lämnas följande rekommendationer/åtgärdsförslag till Nerikes Brandkår: 

 Nerikes Brandkår bör göra en översyn samt ta fram och uppdatera riktlinjerna för: 

- Insatser i samband med vattenlivräddning/drunkning. Organisation, arbetsuppgifter, 
riskbedömning, metod och taktik, utbildning/övning och kvalitetssäkring är delar som bör finnas med 
i arbetet.  

- Rekvirering av externa dykare.  

 De övningar som genomförs i ämnet Vattenlivräddning vid Nerikes Brandkår bör innehålla även en 
befälsdel för att stärka Insatsledare och Styrkeledare i rollen som Räddningsledare vid den här typen 
av insatser.  

 Vid insatsen vid Sottern deltog ett antal stationer både från Nerikes Brandkår samt en station från 
samverkande räddningstjänster. Det är viktigt att de stationer som ska samverka med andra får en 
möjlighet att träffas och öva tillsammans för att skaffa sig kunskap om respektive stations materiel 
och arbetssätt. 

 En översyn av larmplanerna för drunkningslarm bör göras då det i dagsläget inte larmas någon styrka 
med så kallade fridykare per automatik vid larm till den norra delen av förbundet. 

 Nerikes Brandkår bör föra en diskussion med Polismyndigheten för att skapa riktlinjer för hur man 
bäst hanterar ansvarsfördelning, avslutande av räddningsinsats och överlämnande när 
polismyndigheten inte är på plats vid insatsen. Detta för att effektivisera insatsen på plats. 

 För att effektivisera räddningsinsatsen bör Nerikes Brandkår ha tillgång till markeringsboj i samtliga 
förstabilar i förbundet och i Insatsledarbilen. I Insatsledarbilen bör även en avståndsmätare finnas. 
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Småbåtshamnen i Knipphammarsviken (Bild: Nerikes Brandkår). 

8. Slutsatser 
En man i 60-års åldern badar tillsammans med en vän vid Knipphammarsvikens småbåtshamn. Det upptäcks 
efter en stund att mannen inte finns kvar vid den badstege där han senast setts. En stor räddningsinsats inleds 
med räddningsstyrkor från fem stationer.  Insatsen är i början rörig men efter hand får man struktur på 
insatsen  men sökandet blir resultatlöst. Dykare rekvireras från Västerås som efter en tids sökandet hittar 
mannen drunknad i anslutning till bryggan. 
Samverkan med andra räddningstjänster och myndigheter har fungerat på ett bra sätt. Polisen var dock sent 
på plats. 
Nerikes Brandkår har ett arbete att göra med att upprätta och uppdatera riktlinjer,  instruktioner och 
insatsstöd för den här typen av händelse. När övningar /utbildningar i ämnet vattenlivräddning genomförs 
bör de innehålla även en befälsdel. 
En översyn av larmplaner bör göras och nytt materiel i form av markeringsbojar i förstabilarna/FIP-bilarna 
och markeringsboj och avståndsmätare i Insatsledarbilen anskaffas. 
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9. Kommunikation av erfarenheter 
Erfarenheterna från den här olyckan kommuniceras till följande organisationer: 

Nerikes Brandkår. 

SOS-Alarm AB. 

Polisen. 

Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund. 

 

Ulf Jacobsen 
Brandinspektör 
Nerikes Brandkår 

 

Bilagor: Förslag till insatsstöd Nerikes Brandkår - Vattenlivräddning. 
 Förslag till insatsstöd Nerikes Brandkår - Vattenlivräddning ”Först på plats”. 
 Bildexempel på markeringsboj samt avståndsmätare. 

 

 

 

      



MMI -    Målet med insatsen  
Metod -    Sökmetod och ev. sökteknik 
Samordna Resurser -  Vem gör vad och hur ? Utbildningsnivå? 
Säkerhet -   Riskbedömning - Skyddsnivå  
Framförhållning 

Insatsstöd Vattenlivräddning 

Uppstart av insats 
• Markera sökområdet 
• Punktsök? 
• Linjesök? 
• Förbered alternativ sökmetod 
• Hjälpmedel , Uv kamera, Ir kamera för sökning ovan ytan, övrigt 
• Dokumentera 
 
Framkomst 
• Vittnesuppgifter, vart sågs personen senast. 
   Markera med boj. 
• Riskbedömning/Säkerhet 
• PLUMS 
• Tillgängliga resurser 
• Sökmetod 
• Samverkan 
• Dokumentera 
 
Fortsatt insats 
• Ev. utökat sökområde 
• Nytt söksystem? 
• Linjesök? 
• Planera för fortsatt insats, avlösning 
• Dokumentera 
 

Avslut av insats 
• Livräddning avslutad = räddningsinsatsen avslutad 
- vattentemp mindre än 6° motiverar livräddning i 90 minuter 
- vattentemp mer än 6° motiverar livräddning i 60 minuter 
• Samråd med Polis om fortsatt insats 
• Ev. planering av eftersök 
• Dokumentera 
 

2014-02-15/Uj 



Insatsstöd Vattenlivräddning 

 
 
 
 
Exempel på sökmetod:  

VIKTIGT !!!  Markera förmodad   
  drunkningsplats med boj.  

Tänk på ev. strömriktning 



• Meddela exakt larmadress/färdväg. 
Vindruterapport. 

 
• Sök vittnesuppgifter, vart sågs personen 

senast. Markera med boj. 
 
• Riskbedömning PLUMS 
 
• Låt  ytbärgarna börja söka av ytan runt den 

markerade platsen. 
 
• Utse lämplig iläggningsplats ev. sjösätt egen 

båt. 
 
• Förbered för förstärkningsresurser, vägvisare, 

belysning, iläggningsplats mm. 
 
• Lägesrapport till övriga enheter. 

Insatsstöd Vattenlivräddning 
Först på plats 

2014-02-15/Uj 



Insatsstöd Vattenlivräddning 

 
 
 
 
Exempel på sökmetod:  

VIKTIGT !!!  Markera förmodad  
  drunkningsplats med boj.  

Tänk på ev. strömriktning 



Exempel på Markeringsboj 

Exempel på Avståndsmätare 
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