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Närvarande: Per Hållnissa, Årsta Havsbad Samfällighet 

Bo Holmberg, Årsta Havsbad Samfällighet 
Mikael Olausson, Svenska Livräddningssällskapet 

 
Uppdrag: Bistå Årsta Havsbad Samfällighet med rekommendationer för ökad vattensäkerhet till 

allmänheten med anledning av dykolycka vid hopptornet.  
 
Underlag: Bilder 2-6 
 Bilaga 1; ”Rapport efter dykning” 
 Bilaga 2; ”Hopptornsbrygga” 
 Bilaga 3; ”Bryggan avstängd” 
 MSB Guide till ökad vattensäkerhet Referens vattendjup 
 
Sammanfattning 
Åtgärd för att inte fler dykolyckor ska inträffa behöver vidtas. Det handlar dels om att placera 
”svikten” för att erhålla erforderligt vattendjup och dels att förstärka informationen till allmänheten. 
Förstärkningen av informationen rekommenderas att specifikt upplysa om var dykning är tillåten 
respektive förbjuden samt definiera badplatsområdet och generellt uppmana om önskat 
förhållningssätt när det kommer till badvett.   
 
Bakgrund 
Olycka då en person slår huvudet i botten vid dyk från svikten med riktning väster ut. Den yttre delen 
av bryggan stängdes omedelbart av den 26 juni. Information på svenska och engelska sattes upp där 
det framgick att bryggan är avstängd på inrådan från polisen. Avspärrningsband markerade att 
bryggan var avstängd samt stegen och trappen till hopptornet blockerades med brädor. Bryggan med 
hopplattform hålls stängd tillsvidare. (Se bild 2). 
 
Utredning 
Måndag den 29 juni genomfördes mätningar av vattendjup samt genomgång av botten, se bilaga 1. 
En platsbesiktning genomfördes som sammantaget summeras i ”tabell 1”, i rubrikerna ”konklusion” 
och ”slutsats och rekommenderade åtgärder”. 
 
Tabell 1 

Konstruktion 
(höjd över 
vattenytan, m) 

Riktning Vattendjup(m) Rek. Vattendjup(m)  Kommentar 

Bryggkant (0,95) Söder ut Öster till väster 
4,15 – 3,7 

3,5 Kan fortsätta 

 Väster ut SV- NV 
3,7 – 2,7 

3,5 Dykning ej tillåten 
från den NV delen 
av bryggan 

 Öster ut ? 3,5 Dykning/ hopp ej 
tillåtet 

Slänggunga (?) Öster ut 4,5 3,5 Kan fortsätta 

Svikt (0,95) Väster ut 3,55 3,5 Byt placering 

Hopptorn 1; (2) Söder ut 4,3 3,6 Kan fortsätta 

Hopptorn 2; (2,6) Söder ut 4,6 3,6 Kan fortsätta 
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Konklusion 

1. Vattendjupet är för grunt för att svikten ska vara placerad enligt detalj bilaga 2. 
2. Vattendjupet runt såväl östra som västra bryggan är för grunt för att tillåta dykning då 

fribordet är så pass högt som det är. 
3. Antalet badstegar för att ta sig upp på bryggan är underdimensionerat, riktning söder ut. 
4. Risk för att badare vid hård vind kan ”driva” in under bryggan efter hopp. 
5. Vattendjupet verkar fluktuera över tid. 
6. Idag är badområdet odefinierat vilket medför svårigheter att tydliggöra information till 

allmänheten. Dels avseende strandområdet dels avseende vattenområdet. Vattendjupet 
förändras snabbt längre ut och dagens avgränsning med bojar, i första hand för att förhindra 
båttrafik på badområdet, kan vilseleda badande att söka sig utåt.  

7. Saknas informationsstrategi med råd och rekommendationer om badvett och generella 
förhållningssätt för allmänheten. Se bild 3 

 

Slutsats och rekommenderade åtgärder 

1. a) Placera svikten söderut, centrerat mellan hopptorn och bryggans västra kant. 
b) Placera svikten med riktning SV, med centrum över hörnet på bryggan 
c) Ta bort svikten 

2. Informera allmänheten om att dykning ej är tillåten (se bild 6) längs med hela östra- och 
västrabryggan. 
3. Komplettera med badstege på den västra sidan av bryggan vid hopplattformen. Totalt antal 
badstegar bör ej understiga fem till antalet. Överväg att komplettera med ytterligare en stege på den 
södra sidan. 
4. Överväg att finna en ösning för att motverka att badare hamnar under bryggan, särskilt vid stor 
sjöhävning.  
5. Uppgifter om att vattendjupet förändrats över tid har framkommit. Överväg möjligheten att 
komplettera med ytterligare mätningar under säsongen för att säkerställa att rekommenderat 
vattendjup erhålls. 
6. Definiera badområdet. Avgränsa stranden och vattenområdet. Rekommendation att placera en 
lina mellan västra och östra bryggan i syfte att uppmärksamma badande om att det sker en 
förändring i vattendjupet.  
7. Förstärk informationen till allmänheten med en översiktskarta där det framkommer; strand- och 
badområdet, cirka djup vid dem olika avgränsningarna, förbud- och uppmaningsinformation, 
säkerhetsutrustning, badvettsregler, förtydliga att det krävs simkunnighet och god vattenvana för att 
använda sig av attraktionerna på hopplattformen m.m. Se bild 4 och 5 för exempel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetet utfört av 
Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet 
Svenska Livräddningssällskapet 
mikael.olausson@sls.a.se 
0769-411465 
Johannesfredsvägen 5 
168 69 Bromma                                                                                                                                                                                       
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Bild 1 Översikt Årsta Havsbad 

   
 
Bild 2 Avstängning hopplattform
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Bild 3 Informationstavla  

 
Bild 4 Exempel 1 översiktskarta 
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Bild 5 Exempel 2 översiktskarta 

 
 
Bild 6 Dykförbud 

 
 
 


