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Händelser:
Larmnummer:
Datum:
Diarienummer:

Trafikolyckor med dödlig utgång under 2009
569, 904, 1198, 1211, 1903, 1986
2009-01-01 – 2009-12-31
10/1142

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp
och räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande
arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande.

Utredningens inriktning
Utreda orsaker och omständigheter vid trafikolyckor samt eventuellt föreslå
olycksförebyggande åtgärder. Utredningen omfattar även räddningsinsatsernas genomförande
samt en enklare analys av dessa. SÄRF har i styrdokumentet Insatsuppföljning fastställt
kriterier för vilka olyckor och insatser som särskilt ska utredas.

Utredningens omfattning och metod
Enkel orsaksutredning baserad på intervjuer med räddningspersonal och externa
samverkansorgan. Ingen särskild utredningsmetod har använts.

Poäng skadeverkan
Under denna rubrik återfinns för varje beskriven olycka en subjektivt satt poäng. Poängen är
tänkt att beskriva betydelsen av olika orsaksfaktorer vid den aktuella olyckan. Poängen sätts i
en skala mellan 0 till 5 där 5 representerar den högsta graden av påverkan. Det är
olycksutredaren som själv sätter poängen. Syftet med denna gradering är att försöka skapa en
mer samlad bild av vilka orsaker som dominerar vid en viss olyckstyp. Detta för att i en
förlängning kunna arbeta förebyggande på ett så effektivt sätt som möjligt. Poängen sätts vid
trafikolyckor för rubrikerna: människa, vägområde, fordon och yttre omständigheter.
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Trafikolycka minibuss 2009-04-18, väg 1546

Händelse:

Trafikolycka minibuss

Larmnummer:

569

Datum:

2009-04-18

Larmtid:

17:52

Plats:

Väg 1546 mellan Överlida och Östra Frölunda

Sammanfattning
Minibuss åker av vägen i en kurva och fattar eld. En förbipasserande person försöker undsätta
föraren men tvingas retirera pga. den intensiva branden. Föraren av den olycksdrabbade bilen
var ensam i fordonet och omkommer i samband med olyckan. Alkohol, hög fart och obältad
förare var de primära orsakerna till olyckan och dess konsekvenser.

Poäng skadepåverkan (0 – 5)
Människa
Vägområde
Fordon
Yttre omständigheter

5
3
2
0
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Olyckans/händelsens händelseförlopp
En bilist som färdas på väg 1546 i riktning mot Östra Frölunda blir i hög fart omkörd av en
minibuss. Strax därefter uppmärksammar bilisten det omkörande fordonet som då ligger på
sidan vid sidan av vägen. En person ligger utanför den krockade bilen, delvis fastklämd och
det har dessutom börjat brinna i anslutning till fordonet. Efter att ha försökt få loss den
drabbade tvingas den undsättande mannen ge upp då branden blir för intensiv.
Det faktum att det fanns långa bromsspår fram till olycksplatsen och att fordonet har utsatts
för relativt stort krockvåld, tyder på att föraren hållit hög hastighet i förhållande till vägens
beskaffenhet. Det finns inga vittnen till själva olycksögonblicket.

Räddningsinsatsens genomförande
Räddningstjänsten ifrån Mjöbäck (581) är den räddningsenhet som först kommer fram till
olycksplatsen. Första åtgärden är att släcka branden. Olycksbilen stabiliseras senare med
spännband. Då den drabbade konstateras avliden får kroppen ligga kvar i väntan på bårbil.

Utvärdering av räddningsinsatsen
Räddningstjänsten i Mjöbäck var redan ute i samband med ett annat larm när detta larm
inkommer. Detta gör att man snabbt är på plats men kan trots detta inte göra något för att
rädda den drabbade personen. Efter olyckan samlades insatspersonalen för att prata igenom
händelsen vilket är rutin i samband med olyckor med dödlig utgång. Inga andra speciella
omständigheter noterades i samband med insatsen.

Direkta orsaker till olyckan/händelsen
Fordonet åker i en kurva av vägen och kolliderar med ett stenparti.

Bakomliggande orsaker
Det har konstaterats att föraren hade otillåten mängd alkohol i kroppen vid olyckstillfället.
Den omdömeslösa körningen resulterade i för hög hastighet för den aktuella trafiksituationen.
Vägbanan var torr och det var ljust vid olyckstillfället.

Ytterligare kommentarer kring olyckan
Det är relativt ovanligt att fordon fattar eld i samband med trafikolyckor, men det förekommer
då och då. Det finns en känsla av att antalet bränder i samband med trafikolyckor har ökat de
senaste åren men vi har inget statistiskt underlag som beskriver fenomenet.

Omständigheter som har eller kan ha påverkat skadeutfallet
Bilen har kolliderat med en sten vid avåkningen vilket påverkat utfallet. Eftersom den
drabbade låg delvis utanför fordonet efter olyckan kan man anta att bilbältet inte använts.

Förslag på olycksförebyggande åtgärder
Alkolås på privatbilar. Utökad information om fartens inverkan på trafiksäkerheten.
Tekniska lösningar som framtvingar bältesanvändning.

Förslag på insatsutvecklande åtgärder
Inget speciellt att notera

Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås

033-17 29 00 (vx) 033-17 29 25 (fax)

serf@serf.se

www.serf.se

Trafikolycka 2009-06-09, väg 157

Händelse:
Larmnummer:
Datum:
Larmtid:
Plats:

Trafikolycka personbil
904
2009-06-09
16:50
Väg 157 vid Stålared

Sammanfattning
En personbil kommer av okänd anledning utanför vägkanten och åker ett hundratal meter i
diket varpå fordonet kör emot cementtrumma i en vägbank. Fordonet voltar på grund av
kollisionen och hamnar på taket uppe på vägbanan. Olyckan leder till att den ensamme
föraren omkommer.

Poäng skadepåverkan (0– 5)
Människa
Vägområde
Fordon
Yttre omständigheter

4
3
2
0
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Olyckans/händelsens händelseförlopp
Det finns inga vittnen till olyckan men med ledning av spår på olycksplatsen kan man anta
följande: fordonet kommer av okänd anledning utanför vägkanten och färdas en sträcka i diket
innan bilen slår emot en vägbank. Bilen voltar och hamnar uppe på vägbanan liggande på
taket. Enligt uppgift ska en närboende kommit till platsen strax efter olyckan och då pratat
med den drabbade som då hänger upp och ned i bilbältet. Föraren, som var ensam i bilen,
finns kvar i fordonet när räddningstjänsten kommer till platsen.

Räddningsinsatsens genomförande
Ca 12 minuter efter att larmet inkommit till SOS är första räddningsenhet på plats. Det är
räddningstjänsten i Limmared som först kommer fram till platsen. Vid framkomst uppfattar
personalen att den drabbade personen är medvetslös men har puls. Efter ca 10 minuter
rapporterar man att den drabbade personen är urtagen ur den krockade bilen och att HLR
pågår. Strax därefter kommer ambulansen till platsen och tar över arbetet med HLR. Personen
svarar inte på behandlingen och ambulanspersonalen beslutar att avbryta arbetet efter ca 20
minuter.

Utvärdering av räddningsinsatsen
Då räddningstjänsten kom fram till olycksplatsen ca 10 minuter innan ambulansen så
inriktades arbetet nästan helt mot sjukvård, vilket får anses som en helt adekvat prioritering då
inget påtagligt läckage eller andra akuta räddningsproblem kunde upptäckas. Tiden från det
att larmet inkommer till dess att första enhet är på plats (ca 12 min) får anses vara mycket bra
med tanke på var olyckan inträffat.

Direkta orsaker till olyckan/händelsen
Fordonet kommer utanför vägbanan

Bakomliggande orsaker
Okända, möjligen sjukdomsrelaterade.

Omständigheter som har eller kan ha påverkat skadeutfallet
Det faktum att bilen träffar en vägbank under sin färd i dikeskanten får avgörande betydelse
för utfallet. Återigen aktualiseras vikten av förlåtande områden vid sidan av vägen, alternativt
räcken som förhindrar avkörning. Att personen blev hängande upp och ned har troligen
påverkat möjligheterna till överlevnad på ett negativt sätt.

Förslag på olycksförebyggande åtgärder
Särskild vikt bör läggas i riskbedömning av områden vid sidan om vägar. Vägverket inledde
ett arbete med att inventera trumändar och antalet infarter till åkrar bland annat med bakgrund
av denna olycka.

Förslag på insatsutvecklande åtgärder
Vid många larm får räddningstjänsten själva arbeta med sjukvård under ganska lång tid innan
ambulans kommer fram till olycksplatser. Detta bör särskilt beaktas vid värdering och
prioritering av övningstid. Den utbildning och rutin som IVPA-verksamheten genererar får
ses som en positiv bieffekt i detta sammanhang.
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Trafikolycka 2009-07-30, personbil – älg, R27

Händelse:
Larmnummer:
Datum:
Larmtid:
Plats:

Trafikolycka, personbil - älg
1198
2009-07-30
22:17
R 27 vid Tranemo

Sammanfattning
En personbil med 3 personer kolliderar med en älg. Bilen fortsätter ut i skogen där den
kolliderar med träd. Föraren, som är i 70-årsåldern, omkommer och de två passagerarna
skadas allvarligt. Om vägen varit utrustad med viltstängsel hade olyckan varit mindre
sannolik.

Poäng skadepåverkan (0 – 5)
Människa
Vägområde
Fordon
Yttre omständigheter

2
4
3
5
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Olyckans/händelsens händelseförlopp
En personbil med 3 personer i färdas norr ut på R 27. Fem kilometer söder om infarten till
Tranemo krockar de med en älg. Vid kollisionen revs biltakets plåt av. Efter kollisionen körde
bilen ner i diket på motsatt körriktning. Drygt 200 meter senare stannar bilen efter att ha kört
emot några träd.

Räddningsinsatsens genomförande
Räddningstjänsten ifrån Tranemo var först framme på olycksplatsen. Insatsen bestod
inledningsvis av sjukvårdande åtgärder på de två passagerarna varav en fortfarande satt kvar i
det krockade fordonet. Föraren bedömdes avliden redan vid räddningstjänstens framkomst.
När ambulansen kom till platsen så prioriterades patienten som satt kvar i bilen. Losstagning
av denne gjordes genom att ta bort dörren och skapa utrymme för ett säkert utlyft. En patient
fördes med ambulanshelikoptern till Borås och den andra med vägambulans. När de skadade
var transporterade ifrån platsen tog man ut den avlidna personen.
Insatsen avslutades genom att räddningstjänsten bistod med rengöring av vägbanan och
bortröjning av två träd som stod i vägen för bärgningen.

Utvärdering av räddningsinsatsen
Första räddningsenhet (Tranemo) var på plats bara drygt 10 minuter efter att larmet inkommit
till SOS vilket är bra.
Man kan notera att det är personellt resurskrävande vid insatser med flera drabbade. I detta
fall var även ambulanshelikopter involverad vilket också genererar åtgärder ifrån
räddningstjänsten avseende avspärrning och kommunikation.

Direkta orsaker till olyckan/händelsen
En älg kliver upp på vägbanan och föraren av olycksbilen klarar ej att undvika djuret.

Bakomliggande orsaker
Vägsträckan saknar viltstängsel.

Ytterligare kommentarer kring olyckan
På den aktuella vägsträckan har det under de senaste åren varit ett flertal olyckor där vilda
djur varit inblandade. Bara under åren 2008 – 2009 har räddningstjänsten larmats till 11
sådana olyckor varav minst 2 har varit med dödlig utgång. Vägverket är informerad om
händelserna och åtgärder i form av viltstängsel har diskuterats. Bristande ekonomiska resurser
har anförts som skäl till att det ännu inte finns staket längs den olycksdrabbade vägsträckan.

Omständigheter som har eller kan ha påverkat skadeutfallet
Olycksfordonet var relativt liten och vid kollisionen slets främre delen av taket bort vilket
exponerade föraren vilket kan ha bidragit till skadeutfallet. Fordonet var av årsmodell 2004
och har 4 stjärnor i Euro NCAP. Vissa bilmodeller har en förstärkning i takets framkant vilket
höjer säkerheten vid denna typ av olyckor.

Förslag på olycksförebyggande åtgärder
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Utrusta vägsträckan med viltstängsel. Upplysa fordonstillverkare om vikten av
takförstärkningar.

Förslag på insatsutvecklande åtgärder
Inget speciellt rörande insatsens genomförande har framkommit under utredningen
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Trafikolycka 2009-08-02, frontalkollision, R40 Tolkabro

Händelse:
Larmnummer:
Datum:
Larmtid:
Plats:

Trafikolycka med två personbilar
1211
2009-08-02
08:07
R 40 vid Tolkabro

Sammanfattning
En personbil som kommit över på mötande vägbana frontalkrockar med en mötande bil.
Passageraren i den mötande bilen kläms fast och avlider. De tre övriga personerna som var
inblandade i olyckan skadas lindrigt.

Poäng skadepåverkan (0 – 5)
Människa
Vägområde
Fordon
Yttre omständigheter

5
4
4
0
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Olyckans/händelsens händelseförlopp
En personbil med två personer i som färdas på R40 i riktning mot Borås kommer över på den
motsatta vägbanan. Fordonet möter en mindre personbil, också den innehållande två personer,
som alltså färdas i ostlig riktning. Kollisionen kan inte undvikas. Fordonen frontalkolliderar
och träffar varandra huvudsakligen på passagerarsidan. Båda bilarna demoleras kraftigt och
passageraren i den mötande bilen avlider av skadorna.

Räddningsinsatsens genomförande
Räddningstjänsten larmas kl. 08:08 och räddningsenheter ifrån Ulricehamn och Borås rycker
ut till olyckan. Första enhet kommer till platsen kl. 08:21. Vid framkomst konstateras i
samverkan med ambulanspersonal att en person är avliden och att 3 personer har fysiska
skador som inte bedöms vara särskilt allvarliga. Den avlidne är fastklämd och frigörs genom
användning av lossdragningsmetoden. Alla drabbade personer är avtransporterade kl. 09.00.

Utvärdering av räddningsinsatsen
Tiden från larm till dess räddningstjänsten är på plats uppgår till 13 minuter vilket får anses
som bra med tanke på olyckans placering.
Vinschen på räddningsbil 101 fungerade inte på grund av brister i fjärrkontrollen och
räddningsfordonet fick backas istället för att göra ett kontrollerat drag med vinschen. Samma
brist uppmärksammades vid en tidigare räddningsinsats (2009-05-25, utredning med
diarienummer 09/1267). Felet bestod alltså under mer än 2 månader utan att åtgärdas. Ett så
långt avbrott är ej acceptabelt på en funktion som är av betydande karaktär.

Direkta orsaker till olyckan/händelsen
Ett fordon kommer över i motsatt körbana

Bakomliggande orsaker
Enligt uppgift har de som färdades i den bil som kom över på den motsatta vägbanan varit på
ett evenemang som föranledde att de inte sovit så mycket. Troligen är en bakomliggande
orsak till olyckan trötthet. Föraren hade ingen alkohol i kroppen.
Det finns ingen avskiljning mellan körbanorna på den aktuella vägsträckan.

Ytterligare kommentarer kring olyckan
Trötthet påverkar påtagligt en förares förmåga att köra på ett trafiksäkert sätt. Likväl som att
det är omdömeslöst att köra onykter kan även andra faktorer göra det olämpligt att sätta sig
bakom ratten. Intagande av vissa mediciner och psykisk obalans är exempel på ett par sådana.
Riksväg 40 mellan Borås och Jönköping har mycket hög trafikintensitet och är genom åren
mycket olycksdrabbad. Efter det att en del av sträckan byggts om till motorvägsstandard och
en annan del gjorts om till så kallad. 2 – 1 väg, så har antalet allvarliga olyckor minskat. Den
aktuella olyckan är dock belägen på ett vägavsnitt som ännu inte gjorts om vilket gör att
kontrasten mot de ombyggda vägsträckorna upplevs stor.

Omständigheter som har eller kan ha påverkat skadeutfallet
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Bilen i vilken den person som avled färdades i var av något äldre modell (1988) och stolarna
saknade nackstöd. Fordonet var inte utrustat med airbag.

Förslag på olycksförebyggande åtgärder
Genomför ombyggnation av den aktuella vägsträckan till säkrare vägtyp. (Redan planerad)
(Trafikverket)
Någon form av avskiljning mellan vägbanorna, ex. vajerräcke alternativt att man fräser spår i
asfalten vid mittlinjen för vibrations- och ljudvarsel.
Ökad trafikövervakning (Polisen)
Förbättrad information och utbildning till unga förare angående risker och ansvar.
(Trafikverket, NTF, körskolor, gymnasieskolor)

Förslag på insatsutvecklande åtgärder
Förbättrade rutiner för felanmälan och åtgärder. (Nytt felanmälanssystem finns i drift vid
slutförandet av denna rapport vilket verkar fungera bra)
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Trafikolycka 2009-12-13, påkörd person R42

Händelse:
Larmnummer:
Datum:
Larmtid:
Plats:

Påkörd person
1903
2009-12-13
16:56
R 42 vid Tosseryd

Sammanfattning
Två gående personer ska passera R42 vid Tosseryd varvid en av dem blir påkörd av en
personbil och omkommer.

Poäng skadepåverkan (0 – 5)
Människa
Vägområde
Fordon
Yttre omständigheter

5
3
1
3
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Olyckans/händelsens händelseförlopp
Ett par i 60-årsåldern ska korsa R42 i höjd med infarten till Tosseryd. Kvinnan i paret hinner
över vägen medan mannen blir påkörd av en personbil som kommer ifrån Borås-hållet.
Mannen avlider på platsen av de skador han får vid olyckstillfället.

Räddningsinsatsens genomförande
Larm om olyckan inkommer till SOS 16:57 och räddningstjänsten larmas 17:01. När
räddningstjänsten kommer fram till olycksplatsen 17:07 pågår HLR på den drabbade
personen. Efter att ambulanspersonal kommit till platsen meddelar räddningsledaren 17:15 att
personen är avliden. Insatspersonalen får ta hand om den anhörige och andra vittnen till
händelsen. Vägen stängs av ca 30 minuter under räddningsarbetet. Efter avslutad insats
samlades personalen för att prata igenom händelsen.

Utvärdering av räddningsinsatsen
Förutom det faktum att det tog lång tid ifrån det att larmet inkom till SOS till dess att
räddningstjänsten larmades finns inget anmärkningsvärt noterat i insatsrapporten.

Direkta orsaker till olyckan/händelsen
En person hinner inte över vägen utan blir påkörd av en personbil.

Bakomliggande orsaker
Föraren av personbilen har inte i tid uppmärksammat den gående som ännu inte hunnit över
vägen. Vid tidpunkten för olyckan var det mörkt och det ganska tätt trafikerat. Paret ska korsa
vägen och försöker skynda sig över mellan de passerande bilarna men mannen hinner inte
över. Det finns inget övergångsställe på platsen men vägavsnittet är upplyst med
gatubelysning och är inte att betrakta som skymd då det är ca 400 m fri sikt i båda
riktningarna räknat ifrån olycksplatsen. Orsaken till olyckan är enligt utredaren att betrakta
som en kombination av flera påverkande faktorer.

Ytterligare kommentarer kring olyckan
Enligt polis var de gående utrustade med reflexer. Det har tidigare funnits ett markerat
övergångsställe på den aktuella platsen som togs bort i samband med införandet av den så
kallade zebralagen. Boende i området har vid flera tillfällen påtalat olämpligheten i att det inte
finns en säkrare passage då många människor, däribland många barn, tvingas korsa vägen för
att bland annat nå busshållplatsen. En mittrefug finns på platsen.

Förslag på olycksförebyggande åtgärder
Skapa en säkrare möjlighet att passera vägen. Gångtunnel eller ett tydligt markerat och bra
upplyst övergångsställe.

Förslag på insatsutvecklande åtgärder
Snabbare rutiner hos SOS för utalarmering av räddningsresurser.

Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås

033-17 29 00 (vx) 033-17 29 25 (fax)

serf@serf.se

www.serf.se

Trafikolycka 2009-12-28, kollision R41 vid Kinnarumma

Händelse:
Larmnummer:
Datum:
Larmtid:
Plats:

Trafikolycka två personbilar
1986
2009-12-28
11:12
R 41 vid Kinnarumma

Sammanfattning
I halt väglag kolliderar två fordon. De båda personerna i en av bilarna omkommer till följd av
olyckan och en person i den andra bilen skadas lindrigt.

Poäng skadepåverkan (0 – 5)
Människa
Vägområde
Fordon
Yttre omständigheter

2
4
4
5
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Olyckans/händelsens händelseförlopp
En personbil som färdas söderut på R41 får sladd i det hala väglaget i höjd med avfarten till
Kinnarumma. När bilen kommer över i den motsatta körbanan kolliderar den med en mindre
lastbil. Båda personerna som färdas i personbilen omkommer av sina skador och föraren av
lastbilen skadas lindrigt.

Räddningsinsatsens genomförande
Larmet om olyckan når SOS klockan 11:12 och räddningstjänsten larmas ut någon minut
senare. Första enhet som kommer fram till olycksplatsen är styrkan ifrån Viskafors och de
anländer ca 11:26. Vid framkomst rapporterar räddningstjänsten att föraren i personbilen
verkar vara avliden och passageraren allvarligt skadad. Föraren av den mindre lastbilen sitter
kvar i sitt fordon, dock lindrigare skadad. Den allvarligt skadade personen tas ut med
inriktningen ”omedelbar losstagning” och avförs med ambulans. En brandman kör denna
ambulans till sjukhuset medan ambulanspersonalen arbetar med livräddande åtgärder under
färden. Trots detta avlider personen av sina skador. Den person som avled på olycksplatsen
tas om hand senare under insatsen.
Under räddningsarbetet inträffar ytterligare en trafikolycka av mindre allvarlig karaktär i nära
anslutning till den första. Det rådde som tidigare nämnts mycket svår halka vid tidpunkten för
olyckorna och det är svårt att säga om den första olyckans trafikpåverkan var orsak till
uppkomsten av den andra olyckan.

Utvärdering av räddningsinsatsen
Händelsen med den andra olyckan påminner om vikten av tydlig och tidig varning i samband
med räddningsarbete på väg, samt att personalen som arbetar på olycksplatsen skyddas av så
kallade blockfordon.

Direkta orsaker till olyckan/händelsen
En personbil får sladd och kommer över på motsatta körbanan. Ett mötande fordon kör in i
sidan på den sladdande bilen.

Bakomliggande orsaker
Det rådde mycket halt väglag och däcken på den sladdande bilen hade ett mönsterdjup på 3
mm, vilket är den minsta tillåtna nivån.

Ytterligare kommentarer kring olyckan
Riksväg 41 mellan Borås och Kinna/Skene har under åren drabbats av många olyckor varav
flera med dödlig utgång. Gemensamt för många av dessa är att ett fordon kommit över på
motsatt körbana och kolliderat med mötande fordon. Denna olyckstyp kan normalt undvikas
genom att man separerar vägbanorna. I ett försök att på ett relativt billigt sätt höja säkerheten
har delar av sträckan linjerats till så kallad 2–1 väg och på de delar av vägsträckan som
åtgärden utförts på har sedan inga nya allvarliga olyckor skett.
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Omständigheter som har eller kan ha påverkat skadeutfallet
Fordonet som fick sladd träffades i sidan av den mötande bilen. Bilar, och då speciellt fordon
av äldre årsmodell, har dålig förmåga att absorbera krockvåld vid denna typ av påkörning.
En ytterligare försvårande omständighet vid denna olycka var att de som färdades i
olycksbilen var äldre. Äldre personer är vanligen skörare och får oftare allvarligare skador i
jämförelse med yngre personer.
Fordonet var av årsmodell 1993 och saknade antisladd-system

Förslag på olycksförebyggande åtgärder
Mittseparerade vägbanor (Trafikverket)
Bättre sidkollisionsskydd (Fordonstillverkare)
Tidig och effektiv halkbekämpning (väghållare)
Mer och tydlig information om däckkvalitetens betydelse för väggreppet
(trafiksäkerhetsaktörer)

Förslag på insatsutvecklande åtgärder
Vid trafikolyckor ska det larmas tillräckligt många stora fordon (min 3,5 ton) för att ett
acceptabelt skydd ska kunna erbjudas under räddningsarbete. Detta innebär att man bör se
över hur larmrutiner och fordonståg bör se ut vid denna typ av insatser . (Metodutveckling
och larmrutiner)
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Sammanfattande skadeanalys av dödsolyckor 2009

Datum
2009‐12‐28
2009‐12‐13
2009‐08‐02
2009‐07‐30
2009‐06‐09
2009‐05‐25
2009‐05‐22
2009‐04‐18
Summa
Medelvärde
0 poäng ges när

Människa
(hastighet, omdöme,
droger, m.m.)

Vägområde
(räcken,
beläggning,
sidoområden,
mm.)

Fordon
(däck,
säkerhet, m.m.)

Yttre
omständighet
(Väder, vilt, m.m.)

2
5
5
2
4
5
5
5
33
4,1

4
3
4
4
3
4
3
3
28
3,5

4
1
4
3
2
2
2
2
20
2,5

5
3
0
5
0
0
1
0
14
1,8

Uppmärksam,
bältad, erfaren,
omdömesfull, pigg,
frisk och nykter.
Ålder påverkar ej
poängen.

Avskilda
körbanor,
viltstängsel,
säkra
sidoområden,
bra ytbeläggning

Fordonet
modernt, felfritt,
teknisk säkerhet
(ESP, airbag,
m.m.), bra däck

Torr vägbana, bra
ljusförhållanden,
djur ej inblandade
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Sammanfattande analys av olycksorsaker samt förslag
till insatsutvecklande och skadeförebyggande åtgärder
hos SÄRF.
Skadeförebyggande
I ovanstående tabell och diagram kan man utläsa att de mest påtagligt påverkande
skadeorsakerna vid de undersökta olyckorna är att hänföra till bristande mänskligt beteende i
kombination med en icke helt förlåtande vägmiljö. Fordonen blir bättre och säkrare för varje
år och yttre omständigheter är sällan den ensidigt dominerande faktorn i samband med
olyckor. Med ledning av detta så kan man dra slutsatsen att det som skulle göra mest nytta ur
ett skadeförebyggande perspektiv är att fokusera på människan och vägmiljön. Det är dock
viktigt att uppmärksamma det faktum att skadekonsekvensen av en olycka alltid kan ses som
en sammantagen produkt av de bidragande skadeorsakerna.
Vägområdet
När det gäller vägen och dess omgivningar är Trafikverket (tidigare Vägverket) en mycket
aktiv säkerhetsaktör. Trafikverket utreder noggrant samtliga dödsolyckor i trafiken och
arbetar för att bygga bort de risker som berör dess ansvarsområde. Som i så många andra
sammanhang är naturligtvis ekonomi och tilldelade resurser en begränsande faktor i detta
arbete. Politiska prioriteringar och resurstilldelning är därför av avgörande betydelse för hur
framgångsrik denna del av säkerhetsarbetet har möjlighet att bli. Därför anser jag att SÄRF:s
uppgift i det direkta arbetet med att finna olycksorsaker vid dessa allvarliga händelser, är av
något underordnad betydelse. Räddningstjänstens uppgift, i den del av säkerhetsarbetet som är
att hänföra till vägmiljön, anser jag därför i första hand består i att uppmärksamma och påtala
risker som kanske ännu inte resulterat i någon allvarlig olycka. Då räddningstjänsten många
gånger också är involverade vid mindre olyckor och tillbud, kan man alltså fungera som
känselspröt när det gäller att tidigt hitta negativa tendenser i trafiken och vägmiljön, vilka på
sikt kan leda till fler och mer allvarliga olyckor. De lokala trafiksäkerhetsråden är här en bra
kanal för att diskutera och framföra dessa problem. I SÄRF:s geografiska område finns det för
närvarande trafiksäkerhetsråd i Borås, Bollebygd och Ulricehamn. Räddningstjänsten kan
också fungera som en debattör i media och andra forum när det gäller trafiksäkerhetsfrågor
som berör speciella vägavsnitt eller trafiksituationer.
Människan
När det gäller att förebygga olyckor som orsakas av mänskligt relaterade brister så är detta
mycket svårt. Dessa brister omfattas av ett brett och komplext spektra av bakomliggande
faktorer, såsom attityder, kunskap, psykologiska och sociala faktorer, ålder, osv. För att nå
framgång inom dessa sektorer krävs insatser ifrån många olika aktörer. Alltifrån förskolor till
PRO-föreningar och alla tänkbara påverkansorganisationer där emellan. Skola och körskolor
är inte minst viktiga i detta arbete. Tydlig lagstiftning, högfrekvent trafikövervakning och
kännbara påföljder vid trafikbrott är också viktiga framgångsfaktorer.
Fordonsbranschen jobbar också hårt för att skapa tekniska lösningar som syftar till att
detektera och parera bristande förarbeteenden i trafiken. Det kan till exempel vara system som
avslöjar och varnar när föraren börjar bli trött, eller system som själv bromsar eller på något
annat sätt hanterar ett fordon när en farlig situation dyker upp.
Försäkringsbolagen är också aktörer med olika påverkansmöjligheter. Genom att ställa
säkerhetshöjande krav i villkoren för ersättningar vid fordonsolyckor, bidrar det till att höja
riskmedvetenheten hos försäkringstagarna.
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SÄRF: s roll sträcker sig över många delar. Det kan vara att fungera som sakkunnig i
trafiksäkerhetsfrågor, delta i informationsarbete, med mera. Den information i
trafiksäkerhetsfrågor som räddningstjänstpersonal delger i samband med att man besöker
skolor, kan säkert också vara en viktig pusselbit i arbetet med att påverka attityder och för att
tidigt bygga upp ett riskmedvetande hos yngre.
Fordon
Som tidigare nämnts är säkerhetsmedvetandet mycket högt inom fordonsbranschen. Det är
troligen naivt att se räddningstjänsten som direkt aktör när det gäller teknisk
säkerhetsutveckling på fordonssidan. Fordonsbranschens egna olycksutredare är dock mycket
tacksamma när de får tips om verkliga olyckor som skett med någon av företagets fordon.
Detta ger dem möjlighet att utvärdera säkerhetsfunktionerna vid mer komplexa
skademekanismer än de som är möjliga att skapa genom forskningsförsök och liknande. När
det gäller räddningstjänstens möjligheter att frigöra fastklämda personer i samband med
olyckor kan dock en dialog med fordonstillverkare vara mycket befogad.
Yttre omständigheter
Väder och vilda djur kan som bekant vara svåra att råda över. Däremot har räddningstjänsten
en viktig uppgift att informera de verksamheter som har till ansvar att minimera
skadeverkningarna vid denna typ av trafikproblem. Det kan till exempel innebära att vi påtalar
för den som ansvarar för säkerheten i vägområdet, att en speciell vägstrecka är särskilt
drabbad av viltolyckor. I ett mer akut perspektiv kan det vara att kontrollera så att väghållaren
uppmärksammat att svår halka råder på ett vägavsnitt.
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Insatsutveckling
Utredaren konstaterar att SÄRF upplevs ha en bra förmåga att utföra räddningsinsatser vid
trafikolyckor. Räddningsenheterna har en relativt god spridning inom området vilket i de
flesta fall leder till acceptabelt korta insatstider. Personalen är väl utbildad och övad och har
tillgång till modern materiel och effektiva metoder. Trafikolyckor är också en relativt vanligt
förekommande olyckstyp vilket leder till möjlighet att skaffa sig erfarenhet. Det kräver dock
tidsmässiga och ekonomiska resurser för att bibehålla och utveckla förmågan inom detta
insatsområde. Det behövs också mätbara mål och indikatorer inom insatsområdet för att
kunna värdera och överblicka vår förmåga.
Nedanstående punkter sammanfattar några av de detaljer som framkommit i samband med
utredningarna av olyckorna i denna rapport.
Akutsjukvård
Vid många räddningsinsatser i samband med trafikolyckor dominerar det direkta
omhändertagandet av drabbade personer i form av akutsjukvård och psykiskt
omhändertagande framför rent tekniskt arbete. Det gäller speciellt vid insatser i de områden
som har långa framkörningstider för ambulanser. Detta konstaterande bör därför påverka
utformning och prioritering vid övningsplanering. Övning och utbildning som är kopplad till
IVPA-verksamheten har här en positiv bieffekt och denna kompetens är naturligtvis direkt
överförbar till dessa former av insatser. Man får dock inte glömma bort övrig personal i
grupperna.
Handläggningstider hos SOS
Vid någon av de undersökta olyckorna var tiden ifrån det att larmet inkommit till SOS fram
till att räddningstjänsten larmades ganska lång, ca 4 minuter. I det flesta fall är SOS
handläggningstid kort och mycket förbättringar har gjorts de senaste åren. SÄRF ska dock
fortsätta att uppmärksamma avvikelser i handläggningstiderna och meddela de som sköter
kontakterna med SOS om det finns brister inom detta område.
Psykiskt omhändertagande av egen personal
Allvarliga olyckor innebär alltid psykisk påverkan på insatspersonalen. Hur man akut hanterar
denna effekt kan få stor betydelse för hur olika individer påverkas på längre sikt av händelsen.
Vid de undersökta händelserna har avlastningssamtal genomförts direkt i anslutning till
insatsen. SÄRF har ett styrdokument som kan fungera som stöd vid avlastningssamtal och
debriefing. Dokumentet heter 17.3 Åtgärdsplan för krishantering – debriefing svåra insatser.
Dokumentet är nu 5 år gammalt och bör ses över och eventuellt revideras.
Säker arbetsplats
En viktig del av arbetet vid olycksplats är säkerheten för den egna personalen. En del av detta
är att se till så att avspärrning och eventuell trafikdirigering sker på ett säkert sätt. SÄRF bör
se över detta och skapa rutiner som säkerställer arbetsmiljön vid arbete på väg. Detta kan
påverka utformningen av fordonstågen vid larm till olika delar av SÄRF:s geografiska område
så att man säkerställer tillgången av ett så kallat buffertfordon. När det gäller lämplig
uppställning av räddningsfordon på olycksplatsen bör detta kanaliseras genom
övningsverksamheten och kopplas till metodutnyttjande vid trafikolyckor. Ett exempel på
detta kan vara att räddningsfordon placeras så att lossdragningsmetoden kan användas utan att
göra stora omflyttningar av fordon.
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Passage av mitträcke på motorväg och 2-1 väg
Under utredningstiden har en annan säkerhetsrisk uppmärksammats av utredaren. Det gäller
passage av mitträcke (u-sväng) på motorväg alternativt så kallad 2-1 väg i de fall då olyckan
är belägen i motsatt körriktning för utryckningsfordonen. En sådan manöver innebär risker för
såväl egen personal/fordon som för andra trafikanter. Vi har i vårt område haft olyckstillbud i
samband med detta och i andra delar av landet har det förekommit olyckor vid liknande
händelser. En person inom SÄRF har tagit vissa kontakter i detta ärende men det verkar vara
svårt att få entydiga svar hur man ska hantera detta problem. Om man fortsättningsvis ska
tillåta denna typ av manöver bör SÄRF ta fram tydliga rutiner för hur detta ska utföras på ett
säkert sätt. Man kan dock slå fast att det endast är i undantagsfall som liknande manövrar ska
utföras och endast när uppenbara vinster kan uppnås i insatsen genom detta agerande.
Ett närbesläktat problem är när man i samband med en olycka väljer att släppa av personal på
motorväg för att sedan låta räddningsfordonet fortsätta för att vända längre fram. Då befinner
sig oskyddad personal på vägen och rutiner för detta förfarande är också behövligt.
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Utredaren föreslår att:
• Mätbara mål och indikatorer definieras för att kunna värdera
kvaliteten i genomförandet av en insats. Dessa mål ska dessutom
utgöra grund för kompetensbehov och för hur utbildning och
övning utformas.
• Utredningen av insatsens genomförande får en central plats i de
olycksutredningar som görs.
• SÄRF tydligt definierar hur man inom organisationen tillvaratar
de förslag på insatsutvecklande åtgärder som framkommer i
samband med insatsuppföljning.
• Olycksutredarna hos SÄRF mer lägger fokus på att hitta och
uppmärksamma risker och olyckstendenser vid även mindre
händelser, på bekostnad av tid som idag läggs på utredning av
själva olycksorsakerna vid allvarliga händelser. (Orsakerna
bakom allvarliga olyckor utreds och åtgärdas på ett adekvat sätt
av andra aktörer såsom Polisen, Trafikverket, Arbetsmiljöverket
m.fl.)
• SÄRF utvecklar arbetet med att i samverkan med andra
säkerhetsaktörer, aktivt arbeta med information och attitydfrågor
i syfte att höja riskmedvetandet och positivt påverka beteenden
hos individer och grupper.
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