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Formål
På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. 
Statistikken er basert på gjennomlesning av medieomtale. Basert på medieoppslagene samler vi 
informasjon om følgende (hvis oppgitt):

• Fylke

• Sted, så spesifikt som mulig

• Årsak til drukning

• Kjønn/alder på druknede

• Nasjonalitet på druknede

• Hvorvidt det har vært en redningsskøyte involvert

Avgrensninger og forbehold
Statistikken bygger på analyse av norske redaksjonelle medier i Retrievers kildepakke. Retriever har 
utarbeidet et søk som henter inn alle oppslag hvor varianter av ordet «drukning» er nevnt, i tillegg fanger 
søket opp oppslag som omtaler «omkomne» i forbindelse med vann-, og sjørelaterte ord. Vi tar 
utgangspunkt i et bredt søk for å være sikker på at all omtale av reelle drukningsulykker fanges opp. Hvis 
ikke nasjonalitet er oppgitt, er det vurdert til å være en nordmann. 
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Ta kontakt med Tanja Krangnes, 
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• 15 personer (13 menn og to kvinner) omkom eller ble funnet omkommet som følge av drukning i juni. Drukningene skjedde i Vestland (3), Viken (2), Vestfold og Telemark 
(2), Rogaland (2), Møre og Romsdal (2), Troms og Finnmark (1), Nordland (1), Agder (1) og Oslo (1). 

• Hittil i 2020 har 45 personer omkommet som følge av drukning.
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Kort informasjon om drukningene i juni følger på neste
side

Sammendrag for juni



4

Kort informasjon om drukningene i juni:

Sammendrag for juni

• En 14 år gammel gutt døde i en badeulykke i Folderøyvatnet i Bømlo. Fire gutter i tenårene badet i vannet da den ene av guttene fikk problemer et stykke fra land. De tre andre mistet ham av syne og klarte ikke å 
lokalisere ham. I tillegg til de vanlige nødetatene rykket redningshelikopter og luftambulansen ut. Dykkere fra brannvesenet fant gutten under vann. Det ble utført hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde. 

• En seks år gammel gutt fra Hamar døde etter en badeulykke i Molde. Gutten hadde vært savnet i om lag et kvarter og badegjester hadde søkt etter ham, før nødetatene ble varslet ved 14:30-tiden. Gutten ble funnet av 
dykkere på to-tre meters dyp etter noen minutters søk i sjøen, og fikk livreddende førstehjelp. Han skal ha blitt funnet bare noen meter fra strandlinjen. Gutten døde på Rikshospitalet to uker etter ulykken. 

• En mann i 80-årene omkom da han skulle svømme etter en båt på rek. Kona så fra land at han fikk problemer med å holde hodet over vann. Kona fikk ham opp på land, og sammen med helsepersonell, som tilfeldigvis 
var på stedet, ble det satt i gang hjerte-lungeredning. Livet stod ikke til å redde.

• En mann i 70-årene ble funnet død i sjøen i Aure. Opplysninger tyder på at dødsfallet er en ulykke som har skjedd tidligere på dagen. 

• En 18-åring omkom etter en badeulykke i Lærdal i Sogn. Det ble satt i gang full redningsaksjon etter at gutten ble meldt savnet under bading i fjorden. Nødetatene, redningsskøyta og redningsdykkere kom raskt til stedet 
og deltok i søket. Gutten ble funnet av dykkere, og det ble satt i gang hjerte- og lungeredning. Han ble deretter fløyet med luftambulansen til Haukeland sykehus.

• En livløs kvinne ble hentet opp av sjøen i Lervig. Kvinnen skal ha falt i vannet, men hendelsesforløpet er foreløpig noe uklart. Hun ble funnet i vannet av forbipasserende i båt, som hentet henne opp. Politiet melder at 
kvinnen ble bekreftet død på sykehuset.

• En livløs person ble hentet opp av vannet i Leangbukta. Alle nødetatene var på stedet, og politiet gjorde undersøkelser som tyder på at dødsfallet var en ulykke.
• En 62 år gammel mann ble funnet omkommet ved Grasdalstjern i Bamble. Mannen ble meldt savnet etter han ikke kom tilbake fra en sykkeltur. Det ble satt i gang leteaksjon og søk i vannet hvor både frivillige og 

mannskaper fra politiet deltok. 

• En livløs mann i 50-årene hentet opp av sjøen ved Fyksesund bro i Kvam kommune i Hordaland. Det viste seg å være en mann som to dager tidligere hadde blitt meldt savnet.

• En mann i 30-årene omkom onsdag kveld i en drukningsulykke i Hønefoss. Nødetatene rykket ut etter melding om at en person i elva trengte hjelp. Da nødetatene kom til stedet var personen reddet opp av vannet. 
Politiet satte videre i gang en redningsaksjon etter beskjed om at det befant seg enda en person i vannet. En voksen mann i 30-årene ble funnet og sendt med luftambulanse til sykehuset, men livet stod ikke til å redde. 

• En mann ble funnet død i Tretjønn på Gimlekollen. Mye tyder på at mannen som er funnet omkommet er en 20-åring som ble meldt savnet etter en joggetur.
• En 59 år gammel mann døde på sykehus etter en drukningsulykke på Mosterøy. Nødetatene rykket ut etter å ha fått melding om at en bevisstløs mann hadde blitt funnet i vannet. Han hadde badet sammen med to 

andre menn. Det var disse to som fikk den bevisstløse på land. Det ble foretatt førstehjelp på stedet og 59-åringen ble fløyet til sykehus om lag 40 minutter etter at nødetatene fikk melding om ulykken. Han døde på 
sykehuset noen dager senere.

• En 40-åring omkom i en drukningsulykke ved en brygge i Nesallen i Tønsberg. Mannen falt fra en båt ved brygga og slo trolig hodet før han traff vannet. Han ble funnet av dykkere fra brannvesenet.

• En kvinne er bekreftet omkommet etter drukningsulykke i Salangselva. Kvinnen ble funnet på nedsiden av Kistefossen i Salangselva, og det ble iverksatt førstehjelp på stedet. Det var to personer som hadde falt i vannet, 
etter å ha tatt seg nedover elven på et oppblåsbart badedyr. Den ene personen kom seg opp av vannet for egen maskin, og tilkalte hjelp. Mens den andre skal ha blitt tatt av strømmen.

• En mann er død etter å ha blitt hentet livløs opp av vannet ved Bjørvika i Oslo. Vedkommende fikk livreddende førstehjelp på stedet etter å ha blitt hentet opp. En times tid senere var han brakt til sykehus, der han ble 
erklært død. Politiet har ikke klarhet i hva som har skjedd eller identiteten til den omkomne.
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Fylke
Måned

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt

Agder 1 1 2

Innlandet 1 1 1 3

Møre og Romsdal 1 1 2 4

Nordland 3 1 4

Oslo 1 1

Rogaland 1 2 2 5

Troms og Finnmark 1 1 1 2 1 6

Trøndelag

Vestfold og Telemark 2 2

Vestland 1 1 2 3 7

Viken 2 1 2 4 2 11

Totalt 3 2 7 8 10 15 45

Tabellen viser antall druknede i hvert 
enkelt fylke i 2020 fordelt på måned.

Fylkesvis fordeling per måned

Merk at to av drukningene i mai ble 
etterregistrert i juni.



Fylke

Årsak

Gjennom is Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann Under bading Dykking Seilbrett/rafting Kano/kajakk Fritidsbåt Yrkesbåt Bil i sjø/vann Andre årsaker Totalt

Dersom personen er funnet omkommet i 
sjøen og det ikke er opplyst om 
drukningsårsak, kategoriseres 
drukningen innenfor kategorien «fall fra 
land/brygge i elv/sjø/vann». 
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Tabellen viser antall druknede i hvert 
enkelt fylke i juni fordelt på årsaken til 
drukningen. Agder 1 1

Innlandet

Møre og Romsdal 1 1 2

Nordland 1 1

Oslo 1 1

Rogaland 1 1 2

Troms og Finnmark 1 1

Trøndelag

Vestfold og 
Telemark 1 1 2

Vestland 1 2 3

Viken 2 2

Totalt 7 6 2 15

Årsak til drukning per fylke 
– juni
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Fylke

Årsak

Gjennom is Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann Under bading Dykking Seilbrett/rafting Kano/kajakk Fritidsbåt Yrkesbåt Bil i sjø/vann Andre årsaker Totalt

Dersom personen er funnet omkommet i 
sjøen og det ikke er opplyst om 
drukningsårsak, kategoriseres 
drukningen innenfor kategorien «fall fra 
land/brygge i elv/sjø/vann».

Agder 1 1 2

Innlandet 1 1 1 3

Møre og Romsdal 3 1 4

Nordland 2 2 4

Oslo 1 1

Rogaland 3 1 1 5

Troms og Finnmark 3 1 1 1 6

Trøndelag

Vestfold og 
Telemark 1 1 2

Vestland 3 2 2 7

Viken 2 6 3 11

Totalt 2 24 6 1 10 2 45

Tabellen viser antall druknede i hvert 
enkelt fylke i 2020 fordelt på årsaken til 
drukningen.

Årsak til drukning per fylke
– akkumulerte tall 2020
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Fylke
0-7 år 8-14 år 15-25 år 26-40 år 41-60 år 61 - år Ukjent

Gutt Jente Gutt Jente Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Ukjent Totalt

Totalt alder 1 1 3 3 2 3 2 15

Agder 1 1

Innlandet

Møre og Romsdal 1 1 2

Nordland 1 1

Oslo 1 1

Rogaland 1 1 2

Troms og Finnmark 1 1

Trøndelag

Vestfold og 
Telemark 1 1 2

Vestland 1 1 1 3

Viken 1 1 2

Totalt per alder/ 
kjønn 1 1 2 1 2 1 2 3 2 15

Tabellen viser alders- og 
kjønnsfordelingen til de druknede i hvert 
enkelt fylke i juni.

Kjønn og alder på 
druknede per fylke 
– juni
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Fylke
0-7 år 8-14 år 15-25 år 26-40 år 41-60 år 61 - år Ukjent

Gutt Jente Gutt Jente Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Ukjent Totalt

Totalt alder 1 1 6 13 8 13 3 45

Agder 1 1 2

Innlandet 1 2 3

Møre og Romsdal 1 1 1 1 4

Nordland 1 2 1 4

Oslo 1 1

Rogaland 2 1 1 1

Troms og Finnmark 2 3 1 6

Trøndelag

Vestfold og 
Telemark 1 1 2

Vestland 1 1 1 1 1 2 7

Viken 1 4 2 3 1 11

Totalt per alder/ 
kjønn 1 1 3 3 11 2 8 13 3 45

Tabellen viser alders- og 
kjønnsfordelingen til de druknede i hvert 
enkelt fylke i 2020.

Kjønn og alder på
druknede per fylke –
akkumulerte tall 2020



Kjønn, alder og 
drukningsårsak – juni
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Årsak

Gjennom is

Fall fra land/brygge i 
elv/sjø/vann

Bading

Dykking

Seilbrett/rafting

Kano/kajakk

Fritidsbåt

Yrkesbåt

Bil i sjø/vann

Andre årsaker

Total per alder/kjønn

0-7 år 8-14 år 15-25 år 26-40 år 41-60 år 61 - år Ukjent

Gutt Jente Gutt Jente Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Ukjent Totalt

Totalt alder 1 1 3 3 2 3 2 15

1 1 1 2 2 7

1 1 2 1 1 6

1 1 2

1 1 2 1 2 1 2 3 2 15

Dersom personen er funnet omkommet i 
sjøen og det ikke er opplyst om 
drukningsårsak, kategoriseres 
drukningen innenfor kategorien «fall fra 
land/brygge i elv/sjø/vann».

Tabellen viser årsaken til hver enkelt 
drukning i juni, fordelt på alder og kjønn.
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Årsak

Gjennom is

Fall fra land/brygge i 
elv/sjø/vann

Bading

Dykking

Seilbrett/rafting

Kano/kajakk

Fritidsbåt

Yrkesbåt

Bil i sjø/vann

Andre årsaker

Total per alder/kjønn

0-7 år 8-14 år 15-25 år 26-40 år 41-60 år 61 - år Ukjent

Gutt Jente Gutt Jente Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Ukjent Totalt

1 1 2

2 7 2 5 5 3 24

1 1 2 1 1 6

1 1

3 7 10

1 1 2

1 1 3 3 11 2 8 13 3 45

Totalt alder 1 1 6 13 8 13 3 45

Dersom personen er funnet omkommet i 
sjøen og det ikke er opplyst om 
drukningsårsak, kategoriseres 
drukningen innenfor kategorien «fall fra 
land/brygge i elv/sjø/vann.

Tabellen viser årsaken til hver enkelt 
drukning i 2020, fordelt på alder og kjønn.

Kjønn, alder og 
drukningsårsak –
akkumulerte tall 2020
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Nasjonalitet
Årsak

Gjennom is Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann Under bading Dykking Seilbrett/rafting Kano/kajakk Fritidsbåt Yrkesbåt Bil i sjø/vann Andre årsaker Totalt

Måned

Nasjonalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total

Dersom ikke annet er oppgitt, 
kategoriserer vi nasjonaliteten til den 
druknede som norsk. Ukjent brukes i 
tilfeller hvor det oppgis at nasjonaliteten 
ikke er norsk, men det ikke videre 
spesifiseres hvilken nasjonalitet 
druknede har.

Dersom personen er funnet omkommet i 
sjøen og det ikke er opplyst om 
drukningsårsak, kategoriseres 
drukningen innenfor kategorien «fall fra 
land/brygge i elv/sjø/vann. 

Norge 1 22 6 1 9 1 40

Ukjent 1 1 2

Latvia 1 1

Litauen 1 1

Polen 1 1

Totalt 2 24 6 1 10 2 45

Norge 2 2 7 5 9 15 40

Ukjent 2 2

Latvia 1 1

Litauen 1 1

Polen 1 1

Totalt 3 2 7 8 10 15 45

Den øverste tabellen viser nasjonaliteten 
til de druknede i 2020, fordelt på måned. 
Den nederste tabellen viser nasjonaliteten 
til de druknede i 2020, fordelt på årsak.

Nasjonalitet, måned og årsak 
– akkumulerte tall 
2020
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Nasjonalitet

Alder/kjønn

0-7 år 8-14 år 15-25 år 26-40 år 41-60 år 61 - år Ukjent

Gutt Jente Gutt Jente Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Ukjent Totalt

Dersom ikke annet er oppgitt, 
kategoriserer vi nasjonaliteten til den 
druknede som norsk. Ukjent brukes i 
tilfeller hvor det oppgis at nasjonaliteten 
ikke er norsk, men det ikke videre 
spesifiseres hvilken nasjonalitet 
druknede har.

Norge 1 1 3 3 9 2 6 12 3 40

Ukjent 1 1 2

Latvia 1 1

Litauen 1 1

Polen 1 1

Totalt 1 1 3 3 11 2 8 13 3 45

Tabellen viser nasjonaliteten til de 
druknede i 2020, fordelt på alder og kjønn.

Nasjonalitet, alder og kjønn 
– akkumulerte tall 2020
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Dersom ikke annet er oppgitt, 
kategoriserer vi nasjonaliteten til den 
druknede som norsk. Ukjent brukes i 
tilfeller hvor det oppgis at nasjonaliteten 
ikke er norsk, men det ikke videre 
spesifiseres hvilken nasjonalitet 
druknede har.

Norge Ukjent Latvia Litauen Polen Totalt

Agder 2 2

Innlandet 3 3

Møre og Romsdal 3 1 4

Nordland 4 4

Oslo 1 1

Rogaland 4 1 5

Troms og Finnmark 5 1 6

Trøndelag

Vestfold og Telemark 2 2

Vestland 6 1 7

Viken 10 1 11

Totalt 40 2 1 1 1 45

Tabellen viser antall drukninger i hvert 
enkelt fylke i 2020, fordelt på 
nasjonaliteten til den druknede.

Nasjonalitet per fylke 
– akkumulerte tall 2020
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Måned

RS redningsskøyte Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total

RS redningsskøyte

Årsak

Gjennom is Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann Under bading Dykking Seilbrett/rafting Kano/kajakk Fritidsbåt Yrkesbåt Bil i sjø/vann Andre årsaker Totalt

RS redningsskøyte

Alder og kjønn

0-7 år 8-14 år 15-25 år 26-40 år 41-60 år 61 - år Ukjent Totalt

Gutt Jente Gutt Jente Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Ukjent

Dersom personen er funnet omkommet i 
sjøen og det ikke er opplyst om 
drukningsårsak, kategoriseres 
drukningen innenfor kategorien «fall fra 
land/brygge i elv/sjø/vann».

Totalt alder 1 1 6 13 8 13 3 45

Ja 1 2 1 2 6

Nei 1 1 2 3 9 2 7 11 3 39

Totalt per 
alder/kjønn 1 1 3 3 11 2 8 13 3 45

Ja 1 4 1 6

Nei 2 24 5 1 6 1 39

Totalt 2 24 6 1 10 2 45

Ja 1 4 1 6

Nei 3 2 7 7 6 14 39

Totalt 3 2 7 8 10 15 45

Tabellen viser i hvilken grad 
Redningsselskapets skøyter var involvert 
i forbindelse med drukningene i 2020, 
fordelt på måned (øverste tabell), årsak 
(tabell i midten) og alder og kjønn 
(nederste tabell).

RS redningsskøyter 
involvert – akkumulerte tall 
2020
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Fylke
RS redningsskøyte

Ja Nei Totalt

Agder 2 2

Innlandet 3 3

Møre og Romsdal 4 4

Nordland 4 4

Oslo 1 1

Rogaland 5 5

Troms og Finnmark 1 5 6

Trøndelag

Vestfold og Telemark 2 2

Vestland 3 4 7

Viken 2 9 11

Totalt 6 39 45

Tabellen viser antall drukninger i hvert 
enkelt fylke i 2020, fordelt på hvorvidt en 
redningsskøyte fra Redningsselskapet var 
involvert.

RS redningsskøyter 
involvert – fylkesvis –
akkumulerte tall 2020



17 ID/Måned Sted Kommune/fylke Hendelsesforløp Kjønn Alder Nasjonalitet Redningsskøyte

Dersom ikke annet er oppgitt, 
kategoriserer vi nasjonaliteten til 
den druknede som norsk.

28-JUN-20 Bømlo Bømlo, Vestland

En 14 år gammel gutt døde i en badeulykke i Folderøyvatnet i Bømlo. Fire gutter i tenårene badet i 
vannet da den ene av guttene fikk problemer et stykke fra land. De tre andre mistet ham av syne og 
klarte ikke å lokalisere ham. I tillegg til de vanlige nødetatene rykket redningshelikopter og 
luftambulansen ut. Dykkere fra brannvesenet fant gutten under vann. Det ble utført hjerte- og 
lungeredning, men livet stod ikke til å redde. 

Mann 14 Norge Nei

29-JUN-20 Retiro Molde, Møre og 
Romsdal

En seks år gammel gutt fra Hamar døde etter en badeulykke i Molde. Gutten hadde vært savnet i om lag 
et kvarter og badegjester hadde søkt etter ham, før nødetatene ble varslet ved 14:30-tiden. Gutten ble 
funnet av dykkere på to-tre meters dyp etter noen minutters søk i sjøen, og fikk livreddende førstehjelp. 
Han skal ha blitt funnet bare noen meter fra strandlinjen. Gutten døde på Rikshospitalet to uker etter 
ulykken. 

Mann 6 Norge Nei

30-JUN-20 Hamnøya Vevelstad, Nordland
En mann i 80-årene omkom da han skulle svømme etter en båt på rek. Kona så fra land at han fikk 
problemer med å holde hodet over vann. Kona fikk ham opp på land, og sammen med helsepersonell, 
som tilfeldigvis var på stedet, ble det satt i gang hjerte-lungeredning. Livet stod ikke til å redde.

Mann 80 Norge Nei

31-JUN-20 Aure Aure, Møre og 
Romsdal

En mann i 70-årene ble funnet død i sjøen i Aure. Opplysninger tyder på at dødsfallet er en ulykke som 
har skjedd tidligere på dagen. Mann 70 Norge Nei

32-JUN-20 Lærdal Lærdal, Vestland

En 18-åring omkom etter en badeulykke i Lærdal i Sogn. Det ble satt i gang full redningsaksjon etter at 
gutten ble meldt savnet under bading i fjorden. Nødetatene, redningsskøyta og redningsdykkere kom 
rakt til stedet og deltok i søket. Gutten ble funnet av dykkere, og det ble satt i gang hjerte- og 
lungeredning. Han ble deretter fløyet med luftambulansen til Haukeland sykehus.

Mann 18 Norge Ja

33-JUN-20 Lervig brygge Stavanger, Rogaland
En livløs kvinne ble hentet opp av sjøen i Lervig. Kvinnen skal ha falt i vannet, men hendelsesforløpet er 
foreløpig noe uklart. Hun ble funnet i vannet av forbipasserende i båt, som hentet henne opp. Politiet 
melder at kvinnen er bekreftet død på sykehuset.

Kvinne 50 Norge Nei

34-JUN-20 Leangbukta Asker, Viken En livløs person ble hentet opp av vannet i Leangbukta. Alle nødetatene var på stedet, og politiet gjorde 
undersøkelser som tyder på at dødsfallet var en ulykke. Mann Ukjent Norge Nei

35-JUN-20 Grasdalstjenn
Bamble, Vestfold og 
Telemark

En 62 år gammel mann ble funnet omkommet ved Grasdalstjern i Bamble. Mannen ble meldt savnet 
etter han ikke kom tilbake fra en sykkeltur. Det ble satt i gang leteaksjon og søk i vannet hvor både 
frivillige og mannskaper fra politiet deltok. 

Mann 62 Norge Nei

Tabellen gir en oversikt over 
drukningene i juni.

Drukninger i juni



18 ID/Måned Sted Kommune/fylke Hendelsesforløp Kjønn Alder Nasjonalitet Redningsskøyte

Dersom ikke annet er oppgitt, 
kategoriserer vi nasjonaliteten til 
den druknede som norsk.

Tabellen gir en oversikt over 
drukningene i juni.

Drukninger i juni

36-JUN-20 Fyksesundbru Kvam, Vestland En livløs mann i 50-årene hentet opp av sjøen ved Fyksesund bro i Kvam kommune i Hordaland. Det 
viste seg å være en mann som to dager tidligere hadde blitt meldt savnet. Mann 50 Norge Nei

37-JUN-20 Hønefoss Ringerike, Viken

En mann i 30-åra omkom onsdag kveld i en drukningsulykke i Hønefoss. Nødetatene rykket ut etter 
melding om at en person i elva trengte hjelp. Da nødetatene kom til stedet var personen reddet opp av 
vannet. Politiet satte videre i gang en redningsaksjon etter beskjed om at det befant seg enda en person 
i vannet. En voksen mann i 30-årene ble funnet og sendt med luftambulanse til sykehuset, men livet 
stod ikke til å redde. 

Mann 30 Norge Nei

38-JUN-20 Gimlekollen Kristiansand, Agder En mann ble funnet død i Tretjønn på Gimlekollen. Mye tyder på at mannen som er funnet omkommet er 
en 20-åring som ble meldt savnet etter en joggetur. Mann 20 Norge Nei

39-JUN-20 Mosterøy Rennesøy, Rogaland

En 59 år gammel mann døde på sykehus etter en drukningsulykke på Mosterøy. Nødetatene rykket ut 
etter å ha fått melding om at en bevisstløs mann hadde blitt funnet i vannet. Han hadde badet sammen 
med to andre menn. Det var disse to som fikk den bevisstløse på land. Det ble foretatt førstehjelp på 
stedet og 59-åringen ble fløyet til sykehus om lag 40 minutter etter at nødetatene fikk melding om 
ulykken. Han døde på sykehuset noen dager senere.

Mann 50 Norge Nei

40-JUN-20 Nesallen
Tønsberg, Vestfold og 
Telemark

En 40-åring omkom i en drukningsulykke ved en brygge i Nesallen i Tønsberg. Mannen falt fra en båt ved 
brygga og slo trolig hodet før han traff vannet. Han ble funnet av dykkere fra brannvesenet. Mann 40 Norge Nei

41-JUN-20 Salangselva
Bardu, Troms og 
Finnmark

En kvinne er bekreftet omkommet etter drukningsulykke i Salangselva. Kvinnen ble funnet på nedsiden 
av Kistefossen i Salangselva, og det ble iverksatt førstehjelp på stedet. Det var to personer som hadde 
falt i vannet, etter å ha tatt seg nedover elven på et oppblåsbart badedyr. Den ene personen kom seg 
opp av vannet for egen maskin, og tilkalte hjelp. Mens den andre skal ha blitt tatt av strømmen.

Kvinne 22 Norge Nei

42-JUN-20 Bjørvika Oslo, Oslo

En mann er død etter å ha blitt hentet livløs opp av vannet ved Bjørvika i Oslo. Vedkommende fikk 
livreddende førstehjelp på stedet etter å ha blitt hentet opp. En times tid senere var han brakt til 
sykehus, der han ble erklært død. Politiet har ikke klarhet i hva som har skjedd eller identiteten til den 
omkommede. 

Mann Ukjent Norge Nei
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