Sportdykolyckor med dödlig utgång sammanställda av SSDF. 2013-02-03 HK

Svenska sportdykarförbundets lista över olyckor med dödlig utgång i samband
med sportdykning.
Förbundssäkerhetsombudet och förbundsläkaren har sedan lång tid samlat information om
tillbud och olyckor inom sporten i Sverige. För 5 år sedan intensifierades arbetet med
insamling och analys i och med att polismyndigheter tillskrevs. Den inkomna informationen
sammanställs utan uppgift om namn och personnummer i ett excelark som finns i FSO privata
dator. Här finns en stor mängd information som inte är lämpligt att lägga ut officiellt och
därför komprimerar FSO informationen ytterligare så att bara det som är känt om plats,
tidpunkt, skeende och eventuell olycksorsak framgår.
Som källor används SSDF eget incidentrapporteringssystem, information från dykarna.nu,
tidningsartiklar, polisrapporter, telefonsamtal från berörda m.m. Informationen gör inte
anspråk på att vara fullständig även om detta är vår strävan. Stor osäkerhet råder exempelvis
rörande dödsfall i samband med svenskars sportdykning utomlands.
Syftet är att få en nationell sammanställning som inte görs av någon annan. Liknande listor
förs av flera av sportdykarorganisationerna i vår omvärld. Informationen bidrar till att öka
kunskapen om vad som kan vara riskfyllt vid dykning samt hindrar ryktesspridning inom vår
sport.
Om du vid läsning hittar något som är felaktigt eller kan leda till missuppfattning är du
välkommen att höra av dig till förbundssäkerhetsombudet vid Svenska sportdykarförbundet.
Enklast sker detta via fso@ssdf.se.

Uppdaterad av Håkan Karlsson, Förbundssäkerhetsombud, Svenska Sportdykarförbundet
2013-02-03.
1(8)

Sportdykolyckor med dödlig utgång sammanställda av SSDF. 2013-02-03 HK

Svenska sportdykarförbundets sammanställning av dykolyckor där svenskar
omkommit i Sverige och utomlands samt olyckor där utländska medborgare
omkommit i Sverige. Uppgifterna som baserar sig på polisrapporter,
tidningsartiklar samt direktinformation sammanställs och uppdateras av
Förbundssäkerhetsombudet. (Senaste uppdatering 2013-01-29)
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Kort om vad som hänt
En man i 30-årsåldern omkom under eftermiddagen i samband med ett grottdyk i
närheten av byn Cadrieu i sydvästra Frankrike
Man dyker på egen hand under is utan livlina i Östra Sorrödssjön i Skåne. Anhörig
på land larmade när dykaren inte återvänt efter 1 timme. Återfanns död på botten
2 dagar senare.
I samband med en Advance Open Water kurs i Sisjön, Göteborg kommer den
förolyckade ifrån de övriga under vattnet. Räddningstjänsten hittade den drabbade
relativt snabbt efter att de anlänt till platsen. Den förolyckade avled på
Sahlgrenska sjukhuset några dagar senare.
En svensk kvinna ca 25 år gammal avlider i samband med att ha drabbats av
problem i samband med ett dyk i Norge.
Vid ett djupdyk på Malta drabbas en svensk kvinna, enligt uppgift, av
hjärtstillestånd. Kvinnan avlider.
En man försvinner i samband med att tre personer dyker tillsammans utanför
Kullen. Mannen återfinns ett par dagar senare.
En 60 årig man försvinner i samband med ett dyk i Sisjön, Göteborg. Mannen hittas
och bärgas av andra dykare på platsen innan räddningstjänsten kommit fram. HLR
påbörjas, men mannen omkommer trots detta.
På grund av de strömmar som finns på platsen kommer en ovan fridykande man
ifrån sin grupp i Öresund. Den förolyckade återfinns av en dansk
räddningshelikopter drunknad.
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Den förolyckade fridyker upprepade gånger inne i Visby gästhamn. Efter det tredje
neddyket flyter den tamp, som han använt för att orientera sig i den dåliga sikten,
upp. Han återfinns efter 5-8 minuter och bärgas. Räddningstjänsten anländer och
HLR påbörjas, dock utan att kunna rädda den förolyckade.
En man omkommer i samband med att han fridyker efter ett ankare i vattnet
utanför Västra Frölunda.
En man ca 30 år gammal omkommer under en dykkurs (Advance Open Water)
efter att ha navigerat fel och kommit ifrån gruppen.
En man omkommer i samband med ett dyk i en insjö i Värmland.
En fridykare omkommer i samband med en övning i bassäng i Norrtälje.
En norsk man omkommer efter att ha separerats från sina två par kamrater i
närheten av Grebbestad.
En man återfinns livlös i ytan i närheten av Mölle, men kan inte räddas.
En kvinna ger sig ut för att dyka på ett vrak utanför Oxelösund tillsammans med
andra. Hon fastnar i vraket utan att komma loss.
En dykare separeras från sin instruktör i samband med ett Advance Open Water
dyk. Återfinns senare död.
En man dyker ensam ned till ett vrak på större djup utanför Öland. Väl på vraket
startar han en vrakpenetrering men fastnar. De övriga på båten hittar inte den
omkomna förrän senare.
En kvinna får problem under ett dyk i närheten av Grebbestad, varpå det avbryts
där den omkomna och dennes par kamrat stiger till ytan. Dessvärre ökar
problemen under uppstigningen och den omkomna kommer till ytan livlös. HLR
påbörjas i båten och hon flygs med helikopter till sjukhus där hon förklarades död.
En kvinna omkommer i samband med dykningar på en grundkurs i närheten av
Malmö.
En man avlider efter att ha tränat fridykning på egen hand i bassäng i Sundsvall.
Fridykningen utfördes med vikter och viktbälte.
En kvinna omkommer i samband med ett dyk i Vättern.
En man omkommer i samband med de avslutande dyken på grundkursen i
närheten av Strömstad.
Två kvinnor gör sitt första dyk efter genomförd grundkurs och får slut på luft och
förlorar möjlighet till flytkraftsökning via bcd. Den ena kvinnan tar sig till ytan och
påkallar uppmärksamhet. En annan person bärgar den som inte lyckades ta sig till
ytan.
En man separeras från sin parkamrat i samband med ett dyk ingående i en
Advance Open Water kurs i närheten av Gävle.
En RB dykande instruktör omkommer i närheten av Lysekil i samband med ett
ensamdyk där han lägger en bana att följa för eleverna under en kurs.
En man dyker på egen hand i en insjö i närheten av Strömsund med en övervakare
i ytan. Han kommer efter en tids dyk upp till ytan med fötterna först, försöker
vända sig men lyckas inte. Person som utförde ytövervakningen tvingas leta reda
på någon med tillgång till båt. Dykaren hann drunkna innan hjälp anlände.
Den omkomne deltar i en AOW kurs i närheten av Hägghult men drabbas av
problem. På ytan ges HLR, men den manlige dykaren omkommer trots detta.
I samband med övningar under ett kursdyk i närheten av Strömstad omkommer en
norsk kvinna.
I samband med ett djupdyk får dykarna problem. Den ena i dykparet fyller den
omkomnes stabjacka med luft och därefter sin egen. Detta medförde en hastig
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uppstigning till ytan. HLR påbörjas på ytan utan resultat.
En ung fridykare omkommer på västkusten.
Man omkommer i samband med fridykning i Malaysia.
I samband med ett djupdyk under en AOW kurs i närheten av Stockholm separeras
den omkomne från de övriga. Hans kropp hittas dagen efter.
Ca 15 dyk efter avklarad grundkurs gör den omkomne mannen ett dyk med andra
utanför Malmö. Efter att ha dykt i ca 30 minuter till 9 m känner sig den omkomne
utmattad i ytan. HLR och syrgas ges men han kan inte räddas.
En man fridyker inom en timme efter att ha avslutat ett apparatdyk på drygt 30
minuter till 29 meters djup. Hittas livlös i ytan efter fridykning till som mest 28 m.
En manlig dykare befinner sig i vattnet när han blir påkörd. Han blir medvetslös och
sjunker till botten där han hittas dagen efter.
I samband med en dykkurs i Lidköping tränar deltagarna på fridykning. Efter att
den omkomne dykaren ställt sig upp vänder de övriga sig mot instruktören utan att
övervaka mannen. Han återfinns på bassängens botten.
En tysk kvinna avlider efter att ha bärgats livlös från 5 meters djup utanför
Fjällbacka.
Två dykare genomför ett penetrationdyk på ett vrak utanför Trelleborg. På grund
av dålig sikt lyckas inte den omkomne att hitta ut. Parkamraten tar sig på egen
hand till ytan och får två andra dykare att gå ner för att leta. En miss i
kommunikationen gör att dessa letar på fel ställe.
En svensk kvinna omkommer i samband med ett dyk utanför Smögen. Dyket
genomförs till 15 meter under totalt 28 minuter.
En dykande man dyker ensam i närheten av Halmstad. På land står två kamrater,
som noterar att det efter en stund slutar komma bubblor till ytan.
En ung man dyker med cyklop i bassäng i Härnösand. Han drunknar.
Två dykare genomför ett penetrationsdyk på ett vrak utanför Stockholm. Den ena
mannen får problem och på grund av dålig sikt och det trånga utrymmet lyckas
inte parkamraten att assistera eller hitta den som omkommer.
En man dyker utanför Käringön tillsammans med andra. Han drabbas av slut på
luft. Under uppstigningen separeras den omkomna och dykkamraten. Han hittas av
andra dykare som dyker ner för att hitta honom.
En ensamdykande man omkommer under dyk utanför Vinga. Oklart vad som hänt.
En kvinna omkommer under en AOW kurs i närheten av Nacka. Hon har tidigare
huvudsakligen dykt i varma vatten med bra sikt.
En man dyker tillsammans med ytterligare en person i närheten av Malmö.
Dykarna som inte har dykcertifikat separeras från varandra. Den omkomna bärgas
av tre kamrater som stannat på land.
Den omkomne dyker vid Rådmansö när han separeras från sin parkamrat. Han
återfinns av räddningstjänsten.
En norsk kvinna omkommer utanför Grebbestad. Hon rullar i baklänges från båten
och sjunker under ytan utan att parkamraten var klar att dyka.
En man fridyker efter en dykkurs i bassäng i Linköping och omkommer.
En man omkommer vid Tranebergsstrand efter att ha dykt till ca 12 m djup med
dålig sikt. Väl nere drabbas den omkomna av problem och får hjälp till ytan. Väl på
ytan sjunker han ner igen. Andra dykare hittar den omkomne.
Två män dyker tillsammans utanför Brönnöysund i Norge. Den ene återfinns
medvetslös liggande på botten av ett annat dykpar. (Se nedan)
Två män dyker utanför Brönnöysund i Norge. Se ovan. Den andre återfinns
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liggande i ytan utan dykapparat.
En man fastnar i en lina fastsatt i ett fiskegarn och ankare i närheten av Lysekil.
Den omkomne separeras från sin parkamrat pga den dåliga sikten. På väg upp
dumpar den omkomne sin dykapparat, men sitter fortfarande fast i linan och kan
inte ta sig till ytan.
1998-11-18
En man omkommer vid Marsa Alam i Röda havet efter att ha fått problem med
både avvägning och masken. Parkamraten avbryter sitt försök att hinna ifatt den
omkomne på ca 45 m djup.
1998-10-31
En man får problem i ytan innan dyket påbörjats i närheten av Strömstad. Han blir
bogserad av parkamraten tillbaks till båten där HLR påbörjas.
1998-08-03
En man omkommer i närheten av Kullen under ett av de praktiska dyken vid en
grundkurs efter att ha drabbats av panik under ytan och fått hjälp av instruktören
att säkra flytkraft från några meters djup.
1998-07-19
En kvinna dyker i Husby grustag på Ekerö tillsammans med sin parkamrat. När den
omkomne kommer upp till ytan är denna panikslagen och utan dosering i munnen.
Parkamraten dumpar sitt viktbälte för att säkra flytkraft. Han orkar dock inte hålla
sin parkamrat som sjunker till botten på ca 7 m.
1998-07-01
En man beger sig ut från stranden på Bergylteskär tillsammans med två andra
dykare när han får problem och tappar sina fenor. Han tar sig med hjälp upp på en
sten i strandkanten. Från denna skall han ta sig i land, men får problem eftersom
han inte har säkrat sin flytkraft och omkommer.
1998-04-07
En ensamdykande man dyker på en golfbana i närheten av Bråviken för att plocka
golfbollar. Han återfinns på botten av räddningstjänsten.
1998-03-04
Två dykare genomför ett djupdyk på Värmdö efter en tid får den omkomne
problem med sin dosering som börjar friflöda. Paret separeras och parkamraten
tar sig till ytan och iland och larmar. Efter en tid ser parkamraten den omkomne i
ytan. Han beger sig ut och bogserar iland denne.
1997-10-25
En kvinna omkommer vid dyk vid Lidingö. Hon trasslar in sig i nedstigningslinan.
Återfinns av ett annat dykpar som dyker på samma plats samtidigt.
1997-10-25
En man omkommer vid dyk vid Lidingö. Hans parkamrat trasslar in sig i
nedstigningslinan. Återfinns av ett annat dykpar som dyker på samma plats
samtidigt.
1997-08-24
Efter avlutad dykkurs genomförs ytterligare ett dyk vid Landsort på ett vrak. Efter
en tids dykning ser instruktören, som också dyker, att den omkomne bara har ca
50 bar kvar i sin dykapparat varpå han ger tecken att det är dags att ta sig till ytan.
På väg upp till säkerhetsstoppet tappar parkamraten kontakten med den
omkomne mannen.
1997-02-20
En man fridyker ner till apparatdykande kamrater men omkommer.
1996
En man omkommer i samband med att han tränar fridykning på egen hand i
bassäng i närheten av Stockholm.
1996
En fridykande man dyker ner till apparatdykande kamrater men drabbas av
shallow water black out och omkommer.
1996-10-12
En kvinna dyker relativt snart efter genomgången grundkurs men drabbas av
problem, separeras från sin parkamrat på väg längs med botten och upp till ytan.
Den omkomne sjunker igen efter att ha varit vid ytan.
1996-09-06
En man dyker med två andra in i vraket Herman Künne i närheten av Narvik.
Parkamraterna tar sig ut och tror att den omkomne också har gjort det eftersom
hans luftflaska var mindre. På dekompressionsstopp återfinns inte den omkomne.
Räddningstjänst larmas när de når ytan, men dessa avstår att dyka eftersom det är
för djupt. En av parkamraterna går ner och hittar den omkomne en bit in i vraket.
Uppdaterad av Håkan Karlsson, Förbundssäkerhetsombud, Svenska Sportdykarförbundet
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En ensamdykande man provar sin nyinköpta utrustning men omkommer i
närheten av Borgholm.
1996-06-30
I närheten av Lysekil dyker en kvinna med en på torrdräkten trasig inventil, får
problem med siktförsämring som resultat, separeras från sin parkamrat.
Parkamraten tar sig till ytan och larmar. En på ytan placerad person hittar den
omkomna kvinnan efter en tids letande på större djup.
1995-12-02
En man omkommer efter att ha separerats från sin parkkamrat på vraket Paula
Faulbaum utanför Landsort. Båda var på väg till uppstigningslinan men
parkamraten upptäcker inte förrän mer än halva uppstigningen genomförts att den
omkomne saknas.
1995-10-10
En man genomför ett ensamdyk med hyrd dykutrustning men omkommer. Hittad
av räddningstjänsten med fenorna vid sidan om sig på relativt grunt vatten i
närheten av Göteborg.
1995-08-27
Efter ett dyk i Ångermanälven i närheten av Kramfors har en av dykarna för lite luft
i dykapparaten för att simma tillbaks tvärs älven längs botten varpå de simmar i
ytan. En bit ut börjar den omkomne att sjunka varpå parkamraten assisterar och
påbörjar bogsering till stranden.
1995-07-12
Två personer ägnar sig åt fridykning i närheten av Stockholm. Efter att
parkamraten vänt på ca 15 meters djup fortsätter den omkomne mannen djupare.
Han kommer inte till ytan levande utan bärgas av apparatdykare som kommer
förbi en tid senare.
1995-06-15
En dansk snorkeldykare omkommer utanför Kullen.
1995-02-20
Två män dyker under isen i ett stenbrott i närheten av Dalby. Den ene får slut på
luft och drabbas av panik. Parkamraten försöker ge den omkomne sin dosering
men får inget gensvar, påbörjar bogsering men känner att det inte fungerar att
bogsera den omkomne. Väl vid ytan larmas räddningstjänst.
1994-11-12
Vid ett vrakdyk i närheten av Stockholm separeras två dykare från varandra. Den
omkomne mannen återfinns medvetslös liggande på rygg utan dosering i munnen
innan han bärgas.
1994-08-11
Två dykare beger sig in i spillvattentunneln vid Simpevarps kärnkraftverk. Den ene
dykaren simmar fel och omkommer.
1994-08-01
En man omkommer när han och hans kamrater dyker med snorkel och mask
utanför Alingsås.
1994-05-08
En man separeras från sin parkamrat på ett vrak utanför Stockholm. På ytan syns
inte den omkomne varpå parkamraten beger sig ner för att leta. Parkamraten
hittar den omkomne vid sidan om vraket varifrån han bärgas.
1994-04-02
Två dykare dyker i närheten av Stockholm den ena dykaren får problem i samband
med en frysning. Luften tar slut och dykaren omkommer. Parkamraten får också
problem (se nedan).
1994-04-02
Två dykare dyker i närheten av Stockholm. (Se ovan) I samband med att
parkamraten får problem med frysning och slut på luft dumpar den omkomne sitt
viktbälte. Han drabbas då av lungbristning och dödande luftemboli.
1993-09-03
En fridykande flicka saknar ytövervakning efter att en fridykande pojke drabbats av
problem, svimmar och omkommer i bassäng i Kalmar i samband med simträning.
1993-05-20
En man dyker på egen hand till stort djup, i närheten av Kristiansund, och
omkommer.
1993-05-20
Utanför Lysekil får en dykande kvinna får problem med den utrustning som lånas
av ett dykpar som dykt med utrustningen tidigare samma dag. Apparaten har inte
dragstången till reserven monterad vilket medför att när luften tog slut hade den
omkomna inga möjligheter att få till flytkraft.
Uppdaterad av Håkan Karlsson, Förbundssäkerhetsombud, Svenska Sportdykarförbundet
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Utanför Lysekil får en dykande kvinna får problem med den utrustning som lånas
av ett dykpar som dykt med utrustningen tidigare samma dag. Eftersom hon satt
fast med parlina med föregående dykare omkom även denna kvinna, då hon inte
kunde nå sin dykarkniv.
I ett kalkbrott i närheten av Vagnhärad omkommer en man vid ett dyk.
En man försvinner från sin parkamrat vid ett nattdyk. Återfinns senare i ytan i
närheten av Väderöarna.
En man omkommer vid ett dyk utanför Hästholmen vid Vättern.
En man fastnar ett vrak utanför Kungshamn och omkommer.
En dansk man omkommer i samband med att han fastnar i ett nät norr om Ven i
Öresund.
En man omkommer vid ett ensamdyk sökandes efter kanoner i sjön Sommen i
närheten av Tranås. Hittas efter att de på ytan hämtat dykutrustning och tagit sig
ner till botten.
Två dykare beslutar sig för att göra ett djupdyk i Mälaren. Problem uppstår och
båda omkommer. Visst utrustningsfel kan konstateras.
Två dykare beslutar sig för att göra ett djupdyk i Mälaren. Problem uppstår och
båda omkommer. Visst utrustningsfel kan kostateras.
En man omkommer vid dyk utanför Strömstad.
En man omkommer i närheten av Stockholm i samband med ett av de första dyken
efter genomgången dykkurs.
En man omkommer vid dykning i Narvik.
En kvinna omkommer vid ett strömdyk i närheten av Abisko. Oklart, men troligt att
hon slagit i huvudet och tappat doseringsventilen.
Man omkommer vid dykning i närheten av Stockholm. Parkamraten omkommer
också (se nedan).
Man omkommer vid dykning i närheten av Stockholm. Parkamraten omkommer
också (se ovan).
En man omkommer vid ett dyk i Vättern.
En man omkommer under ensamdyk i närheten av Stockholm.
En kvinnlig dykinstruktör omkommer i närheten av Lysekil
En man omkommer under ett dyk vid Väderöarna.
En dykare omkommer vid dyk utanför Tjörne kalv. Osäker uppgift.
En dykande man omkommer i samband med ett dyk i Kalmarsund. Osäker uppgift.
En dykande kvinna omkommer i samband med ett dyk i Kalmarsund. Osäker
uppgift.
En man omkommer vid ett dyk utanför Hudiksvall.
En man omkommer i närheten av Mölle. Den omkomne har lånat utrustningen,
men släpper viktbältet från några meters djup för att i den kraftiga sjögången säkra
flytkraft. Under uppstigningen andas den omkomne inte ut luft varför han drabbas
av en lungbristning. Parkamraten tar sig också upp till ytan men kan där inte
dumpa sitt viktbälte eller säkra tillräcklig flytkraft och omkommer han också (se
nedan).
En man omkommer i närheten av Mölle. Den omkomne dyker med en trasig väst
som inte kan fyllas på med luft. Då parkamraten dumpat sitt viktbälte och drar
med sig den omkomne, med hjälp av parlinan. På ytan försöker den omkomne att
ge konstgjort andning på sin dykkamrat i vattnet, men på grund av den höga
sjögången och den trasiga västen klarar han inte att ordna flytkraft (se ovan).
En man omkommer sedan han efter att ha hoppat i från båten får problem med en
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tappad fena, masken och torrdräkten och sjunker till botten utanför Lysekil.
En manlig dykare får problem under ett dyk i närheten av Lysekil. Hans parkamrat
kommer upp till ytan för att meddela att problem har tillstött. Parkamraten dyker
ned igen. Den omkomne återfinns liggande på botten (se nedan).
En kvinna som dyker i närheten av Lysekil tillsammans med en dykare som drabbas
av problem. Hon tar sig till ytan för att meddela detta, men går ned igen. Hon
återfinns medvetslös bredvid sin parkamrat men omkommer senare på sjukhus (se
ovan).
Det finns delvis obekräftade uppgifter på att ca 27 personer har omkommit i
samband med dykaktiviteter under denna period
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