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OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL 

 

Drunkning i Jädraån, Sandviken 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utredare 

Magnus Östlund 
Myndighet 

Gästrike Räddningstjänst 
Telefon 

026-179663 
Medutredare 

--------------------------- 
Myndighet/Organisation 

--------------------------- 
Telefon 

--------------- 

Olycksdatum 

2015-09-06 
Olycksplats. 

Jädraån, Sandvikens kommun 
Olyckstyp 

Drunkning 
Utredningsdatum 

2015-09-21 
Bilagor 

Insatsrapport 
 

 

Insatsrapportnummer 

2015A01311 

Typ av utredning(utökad eller fördjupad) 

Fördjupad olycksutredning 

Granskad av 

Johan Melin 

 
Händelse/Diarienr:  

512.2015,00982 
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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 genomfördes vid en drunkning i jädraån i Sandvikens kommun, söndagen 

den 6 september 2015 klockan 01:21. 

 

 
 

Olycksplats 
Jädraån utefter Prästbricksvägen som ligger i ett stugområde strax norr om Sandviken i 

Sandvikens kommun. 

 

 

 

Beskrivning av händelsen 
Larm från personer som hört rop på hjälp och plaskande från ån och efter en stunds letande 

funnit en kvinna i vattnet. En person i båt håller kvinnan i vattenytan men hon visar inga 

livstecken. När räddningspersonalen kommer fram på plats hjälper de till att lyfta upp kvinnan 

på land och sedan lastas hon i en väntande ambulans. Kvinnan dödförklaras senare på 

sjukhus. 

  

 

 

 

Personskador 
En kvinna född 1941 hittas drunknad. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sammanfattning/slutsats 
En kvinna född 1941 hittas drunknad i jädraån. 

Det finns inga vittnen som sett hur kvinnan hamnat i vattnet.  

Kvinnan har av okänd anledning ramlat i vattnet och inte klarat av att ta sig iland eller hålla 

sig flytande. 
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Orsaksutredning 

 
 

Undersökning  
Undersökningen genomfördes den 21 september 2015. Undersökningen utfördes av 

brandinspektör Magnus Östlund från Gästrike Räddningstjänst. 

 

 

Olycksplatsen 

I det aktuella området har jädraån branta kanter med mycket beväxning som träd och buskar.  

Ån är ca 10 meter bred och slingrar sig genom skog och ett stugområde. 

 

 

 Direkta orsaker till olyckan 
Att kvinnan ramlat ned i vattnet. 

 

 
 

 

Bakomliggande orsaker till olyckan 

De bakomliggande orsakerna är för räddningstjänsten okända. 
 

 

Olycksförloppsutredning 

Då inga vittnen finns till hur kvinnan hamnar i vattnet så är 

Olycksförloppet okänt. 

 

 

 

Insatsutvärdering 

 

Insatsens händelseförlopp 
  

Klockan 01:22 larmas station Sandviken samt insatsledare ut angående drunkning. 

Vid framkomst klockan 01:34 så får räddningstjänstpersonalen information om att det sitter 

en person i en båt ca 70 meter från den plats där de stannar med sina fordon. Han håller 

kvinnan ovanför ytan men hon visar inga livstecken. Personen som funnit kvinnan har 

påbörjat HLR genom att utföra inblåsningar på henne.  Då det var tät terräng och mörkt var 

det svårt att hitta fram. En ytbärgare tar sig ut till båten och släpar in kvinnan till kanten där   

Personal hjälper till att bärga kroppen upp på land. HLR fortgår nu även med kompressioner 

när kvinnan kommer upp på land och räddningstjänsten bistår hela tiden tills hon lastas in i 

ambulansen för transport till sjukhuset.   
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Avgörande faktorer för insatsen 
Att kvinnan hålls upp i ytan vid räddningstjänsten framkomst gör att det går fort att få 

personen upp på land.  

 
 

 

 

Slutsatser för insatsen 
 

Räddningstjänstens insats bedöms ha genomförts som förväntat.  

 

 

Erfarenhetsåterföring 

 
 

 Inget har framkommit under utredningen. 

 

 

 

Referenser 
Utredningen är genomförd enligt metoden platsundersökning och intervjuer. Bedömningar 

och analyser grundar sig på information från: 

 

 Gästrike Räddningstjänst 

 SOS Alarm 

 Polismyndigheten Gävleborg 

 Insatsrapport 2015A01311 

 Besök på platsen 2015-09-21 

 

 

Information 
Gästrike Räddningstjänst avser att sprida informationen angående denna olycksutredning till: 

 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Räddningsdirektionen Gästrike Räddningstjänst 

 Sandvikens kommun (säkerhetsavdelningen) 

 Gästrike Räddningstjänst 

 

 

 

Magnus Östlund    

 

Brandinspektör/Olycksutredare    

Gästrike Räddningstjänst 


