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Händelse:  Trafikolycka cykel-personbil 

Larmnummer: 1146 

Datum:  2011-06-18 

Diarienummer: 11/1426 
 

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. I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ingår kommunerna, 
Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

 
 

Bild 
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Utredningens inriktning 
Utreda orsaker och omständigheter vid trafikolyckor samt eventuellt föreslå 
olycksförebyggande åtgärder. Utredningen omfattar även räddningsinsatsernas genomförande 
samt en enklare analys av dessa.  
 

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

Extern samverkan med 
Polis 

 
Delgivning  

 Rapporten läggs ut på www.serf.se samt SÄRF intranät 
 Ambulanssjukvården SÄS 
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
 Polisen Västra Götaland 
 Borås Kommun 

 

Utredare 
Christer Larsson 
 
 
 

Granskad och godkänd 
------------------------------- 
Frida Nimeus 
Områdeschef 
Skydd och Samhälle  
SÄRF 
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Händelse:  Trafikolycka cykel-personbil 
Larmnummer
: 1146 

Datum:  2011-06-18 

Plats: Toarpsdal 
 
 
 

Sammanfattning  
En manlig cyklist i sextioårsåldern som färdas på cykelbanan mellan Rångedala och 
Dalsjöfors blir när han passerar över länsväg 1705 påkörd av en personbil. Cyklisten ådrar sig 
så svåra skador vid kollisionen att han avlider.  
 

Olyckans/händelsens händelseförlopp 
Den förolyckade cyklisten är vid olyckstillfället ute på en träningsrunda och cyklar på 
cykelbanan (gamla järnvägsbanken) i riktning från Rångedala mot Dalsjöfors. I Toarpsdal där 
cykelbanan korsar länsväg 1705 blir cyklisten påkörd av en personbil. Personbilen färdas i 
riktning mot Äspered. Den påkörde cyklisten kastas av cykeln och flyger cirka 10 meter innan 
han landar i en bäck. 
 

Räddningsinsatsens genomförande 
Räddningstjänsten med bil 131 kommer till olycksplatsen kl. 13:12 och då har 
förbipasserande privatpersoner dragit upp cyklisten ur bäcken och påbörjat ”hjärt och 
lungräddning”. När två brandmän från bil 131 ansluter till den uppstartade ”hjärt och 
lungräddningen” har cyklisten ingen mätbar puls eller andning och visar inga övriga 
livstecken. För att skapa en säker arbetsplats för egen personal sätter räddningstjänsten ut 
varningsskyltar och stänger av trafiken från båda håll genom att ställa bil 131 tvärs över 
vägen. Ambulansen är framme cirka fem minuter efter räddningstjänsten och kopplar  upp 
defibrillator men den ger inget utslag så det utförs ingen defibrillering. Cyklisten lastas senare 
i den anländande ambulanshelikoptern och transporteras till SÄS i Borås där han konstateras 
vara avliden.  

Föraren av personbilen blir svårt chockad av händelsen  
 Närboende grannar gör räddningstjänsten uppmärksamma på var den 

chockade bilföraren befinner sig.  
Räddningstjänstens personal  

 sveper in honom i filtar. I väntan på ambulans ger räddningstjänsten fortsatt 
psykiskt stöd till den chockade bilföraren. Ambulansen tar med sig bilföraren till SÄS i Borås 
för kontroll. 

De flesta av de nyfikna åskådarna som samlas håller tillräckligt avstånd för att inte störa 
räddningsarbetet. Det är dock en av åskådarna som fotograferar och tar sig in i de zoner på 
olycksplatsen där det bara skall finnas personal från blåljusorganisationerna. 
Räddningsledaren på plats påpekar olämpligheten i agerandet och ber personen upphöra med 
fotograferandet och hålla sig på behörigt avstånd. Normalt ingår trafikdirigering och att hålla 
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obehöriga personer på behörigt avstånd i polisens arbetsuppgifter. Vid den här olyckan 
upplever räddningsledaren att polisen kommer ”lång tid” efter både ambulans och 
räddningstjänst.  

Kl. 13:45 avslutas räddningstjänsten och bil 131 lämnar olycksplatsen för att åka till 
hemmastation. Omhändertagande av egen personal utförs inom styrkan genom samtal direkt 
vid hemkomst efter larmet och ingen vidare uppföljning anses nödvändig.  
 

Direkta orsaker till olyckan/händelsen 
Enligt polisens undersökning har den manlige cyklisten cyklat rakt ut på länsväg 1705 utan att 
ha uppmärksammat den förbipasserande personbilen.  
 

Ytterligare kommentarer kring olyckan 
På cykelbanan finns det cirka 10 meter innan vägpassagen dubbla varningsskyltar (lämna 
företräde) och en enkelbom som det går att passera utan att behöva sänka hastigheten. Det är 
vid olyckstillfället skymd sikt åt både höger och vänster sida på cykelbanan p.g.a. 
nedhängande grenar och högväxt markvegetation.  

 

Länsväg 1705 har på den aktuella vägsträckan en hastighetsbegränsning på 50 km/h och det 
finns varningsskyltar uppsatta för korsande cykelbana. Bilföraren har inte kunnat uppge den 
egna hastigheten vid olyckstillfället till polisens utredare. Polisen tar alkotest på bilföraren 
och föraren är vid olyckstillfället inte påverkad av alkohol. 

 

Omständigheter som har eller kan ha påverkat skadeutfallet 
Den omkomne cyklistens hjälm har enligt räddningsledaren fallit av vid olyckstillfället. Hur 
det har påverkat skadeutfallet i negativ riktning är det svårt att ha någon uppfattning om. 
 

Analys av räddningsinsatsen och förslag till åtgärd 
RIB- styrkan i Dalsjöfors som varit ute på larmet håller direkt vid hemkomst en genomgång 
av insatsen. Personalen upplevde att insatsen från räddningstjänstens sida i stort sett fungerat 
på ett bra sätt men det uppkom några frågeställningar.   

Några av de frågeställningarna som framkom var bland annat: 
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 Vid det här larmet efterfrågade de privatpersoner som startat upp ”hjärt och 
lungräddning” vid räddningstjänstens framkomst en hjärtstartare. Förslag åtgärd: 
Inventera behov av defibrilatorer på RIB- stationerna inom SÄRF. Ansvarig: Mr. 

 Styrkeledaren från Dalsjöfors upplevde vid den här olyckan att det fanns behov av 
insatsledare ute på olycksplatsen. Förslag åtgärd: Översyn av SÄRF:s larmplaner och 
ev. uppdatering gällande stabschefernas prioritering vid utlarmning av bil 109. 
Implementeras genom gemensam utbildning av stabscheferna. Ansvarig: 
Produktionschefen (Ir).   

 

Förslag till övriga åtgärder 
 Ersätta nuvarande enkelbom med en dubbelbom så cyklisterna tvingas sänka farten 

innan övergången. Ansvarig: Borås Kommun. 

 Röjning av nedhängande grenar och markvegetation utmed cykelbanans 
vägövergångar. Ansvarig: Borås kommun. Vid den här vägövergången röjdes det i 
början av juli månad.  
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