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Händelse:  Trafikolycka EU-moped i Kalv 

Larmnummer: 2011/715 

Datum:  2011-04-23 

Diarienummer: 11/1258 
 

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 
Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
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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 
 MSB Karlstad 
 Polisen Västra Götaland 
 Trafikverket 

 

Utredare 
Christer Larsson 
 
 
 
 
------------------------------- 
Namn 
Områdeschef 
Frida Niméus
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Händelse:  Trafikolycka EU-moped 
Larmnummer
: 715 

Datum:  2011-04-23 

Plats: Kyrkbyn i Kalv 
 
 
 

Sammanfattning  
En 16 årig förare på en lånad EU-moped tappar kontrollen över fordonet och kör av vägen i 
en högerkurva. Han kastas av mopeden och skadas så allvarligt att han avlider. 
 

Olyckans/händelsens händelseförlopp 
Mopedföraren färdas i riktning från Fegen mot Kalv. I den skarpa högerkurvan ca 50m innan 
affären Handlar´n i Kyrkbyn i Kalv tappar föraren av mopeden kontroll över fordonet och kör 
av vägen. Vid sidan av vägen kör mopedföraren ner två brevlådor som sitter fast på en 
järnstång. Därefter träffar moped och förare en telefonstolpe och här kastas föraren av 
mopeden. Föraren landar mot en stubbe ca 3m från telefonstolpen. Mopeden fortsätter 
ytterligare ca 25-30m innan den stannar. Det finns inga bromsspår från mopeden på vägbanan 
vid olycksplatsen. 
 

Räddningsinsatsens genomförande 
Första insatsperson från Fegen (FIP) är framme kl 19:05. Första åtgärder från hans sida är att 
skapa fria luftvägar och kontrollera puls/andning på mopedföraren. Första insatsperson tar 
även av hjälmen på föraren. Vid räddningstjänstens framkomst till olycksplatsen finns det tre 
privatpersoner på platsen. Första insatspersonen är osäker på om någon av dessa innan hans 
framkomst har påbörjat något försök till återupplivning. Personalen i efterföljande släckbil 
och tankbil från Fegens räddningstjänst stänger av vägen i ena körriktningen. Därefter kopplar 
räddningstjänstens personal upp defribillator på den skadade mopedföraren. Defribillatorn ger 
inget utslag så ingen defribillering utförs. Ambulanshelikopter är framme ca kl 19:17 och 
strax därefter anländer första ambulansbil. Läkaren som anländer med ambulanshelikoptern 
konstaterar efter undersökning att föraren av mopeden är avliden. Den omkomne transporteras 
senare i ambulans till Borås lasarett.   

När räddningstjänsten från Svenljunga anländer några minuter efter ambulansen så har det 
samlats en grupp ungdomar vid olycksplatsen. Ungdomarna är i åldern 14-17 år och kommer 
från en grillfest som hålls på badplatsen vid campingen i Kalv. Även den förolyckade 
mopedföraren var en av deltagarna på grillfesten. Räddningstjänstens personal från 
Svenljunga förflyttar skaran av ungdomar som är ca 20 stycken till entrésidan på affären 
Handlar´n. I detta läge har ungdomarna ingen vetskap om att mopedföraren är avliden. Den 
förolyckade föraren saknade identitetshandlingar och polisen har svårigheter med att få fram 
en säker identitet. Identifieringen fastställs senare med bl.a. hjälp av den förolyckades 
mobiltelefon. Polisens personal på plats vill inte att någon av ungdomarna används för att 
identifiera den förolyckade mopedföraren.  

Insatsledare från Mark anländer med bil 509 och tar beslut om att fortsätta arbetet med att ge 
psykiskt stöd till de personer som samlats på platsen. Formerna för räddningstjänstens 
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psykiska stöd till de ungdomar och övriga som samlats är att det delas ut filtar till de som 
fryser. Det kokas kaffe i släckbilen och personalen på plats svarar på alla slag av frågor som 
uppkommer. 

Stabschefen aktiverar Posom- gruppen från Svenljunga och tar även kontakt med prästen i 
Kalv. Prästen tar sig till olycksplatsen och öppnar upp det närliggande församlingshemmet dit 
även insatsledare och polis följer med för att kunna svara på frågor. Senare ansluter även 
personer ur Posom- gruppen till församlingshemmet och påbörjar sitt arbete. Kl 21:25 lämnar 
sista fordon från räddningstjänsten platsen för olyckan. 
 

Utvärdering av räddningsinsatsen och förslag på insatsutvecklande 
åtgärder 
Samverkansavtal 
RIB stationen från Mjöbäck som normalt är den station som slås ut först till en olycka i Kalv 
är vid aktuell tidpunkt ute på skogsbrand och åker därför inte på detta larm. Det blir istället 
första insatsperson ifrån Fegen som anländer först till olyckan. Räddningstjänstens personal 
från Fegen agerar helt enligt skolboken och påbörjar återupplivning av mopedföraren och 
säkrar olycksplatsen för egen personal innan ambulanshelikoptern anländer. Tiden innan 
första styrkan anländer har tack vare samverkansavtal mellan SÄRF och RIB styrkan i Fegen 
kortats ned med ett antal minuter. Det är en tidsaspekt som vid livräddande insatser kan vara 
helt livsavgörande.  

Förslag på insatsutvecklande åtgärder inom SÄRF: Översyn och vid behov uppdatering av 
våra samverkansavtal med kringliggande kommuners räddningstjänst. Ansvarig för uppgiften: 
Ställföreträdande räddningschef. 

Omhändertagande av egen personal 
RIB styrkan från Fegen har en sittning direkt vid hemkomst där de diskuterar igenom den 
egna insatsen och även omständigheterna omkring olyckan. Personalen samlas även dagen 
efter för samtal och uppföljning om det är någon som mår dåligt av den inträffade händelsen. 
Det finns inget ytterligare behov av uppföljning för någon i personalgruppen. 

RIB styrkan från Svenljunga samlas direkt vid hemkomst tillsammans med ambulanspersonal 
på hemmastation och pratar igenom olyckan. Dagen efter samlas styrkan igen för att gå 
igenom utrustningen på bilarna och ta en gemensam fika. Därefter åker styrkan till 
fritidsgården. Där har Posom- gruppen iordningställt en minnesplats för den förolyckade 
mopedföraren som var hemmahörande i Svenljunga. På fritidsgården möts räddningstjänsten 
av ett antal ungdomar och även den omkomnes pappa finns på platsen. Styrkeledaren från 
Svenljunga beskriver det som att det var ”tyst” och att det inte var någon av ungdomarna eller 
pappan som ställde frågor. Stabschefen tar kontakt med styrkeledaren i Svenljunga och 
erbjuder ytterligare stöd men det anses inte finnas något sådant behov. 

 Förslag på insatsutvecklande åtgärder inom SÄRF: Översyn av våra rutiner för 
omhändertagande av egen personal som varit utsatta för stark psykisk press. Ansvarig för 
uppgiften:  Produktionschefen.  

Omhändertagande av personer som finns på och runtomkring olycksplatsen 
Vid den här olycksplatsen samlas det tidigt en grupp ungdomar i åldern 14-17år. 
Räddningstjänstens personal från Svenljunga får till uppgift att ge psykiskt stöd till 
ungdomarna. Arbetsuppgiften är inget som faller under kriterierna för räddningstjänst men här 
används sunt förnuft och omhändertagandet av ungdomarna utförs på ett mycket bra sätt. 
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Insatsledaren upplever det som att Posom- gruppen kommer sent till olycksplatsen och 
behovet av deras insats finns långt tidigare. I detta fall underlättar det att ortens präst snabbt 
tar sig till platsen och öppnar upp församlingshemmet. För att vid liknande händelser i 
framtiden snabbare kunna initiera Posom- grupperna behövs det en översyn och revidering av 
telefonlistorna i SOL.        

Posom öppnar dagen efter olyckan fritidsgården i Svenljunga som mötesplats och tar hjälp av 
idrottsförening och skola för att nå ut till målgruppen av ungdomar. Det bildas även en 
”krisgrupp” där styrkeledaren i Svenljunga är en av personerna som ingår. En av hans 
uppgifter i krisgruppen är att hålla kontakt med första person på olycksplatsen som är en 18 
årig kille som vid olyckan känner sig åsidosatt och går hem. Personen som känner sig 
åsidosatt tar senare kontakt med Posom- gruppen och vill ha någon att prata igenom den 
inträffande händelsen med. Det blir styrkeledaren i Svenljunga som ringer upp personen och 
håller stödjande samtal med honom.  

Förslag på insatsutvecklande åtgärder inom SÄRF: Översyn och revidering av våra 
telefonlistor till kommunernas Posom- grupper. Samt utarbeta en policy i hur vi inom SÄRF 
skall agera vid omhändertagande av personer som finns i och runtomkring en olycksplats. 
Ansvarig för uppgiften: Produktionschefen. 
 

Direkta orsaker till olyckan/händelsen 
Hög hastighet på ett lånat fordon som framförs av en ovan förare. 

 
Bakomliggande orsaker 
Ett vittne till olyckan blir omkörd av den senare förolyckade mopedföraren. Vittnet har till 
polisens utredare uppgivit att solen kan ha varit bländande för mopedföraren. Innan den tvära 
högerkurvan där olyckan sker är det en raksträcka där det går att hålla hög hastighet. Har man 
solen i ögonen och eventuellt överskrider den tillåtna hastigheten på 50km/h är det lätt att 
komma för långt ut på vänster sida i kurvan och hamna utanför vägbanan. Den förolyckade 
föraren är enligt polisens undersökning vid olyckstillfället inte påverkad av alkohol eller 
droger. Polisens utför även en teknisk undersökning av fordonet som påvisar att den utlånade 
mopeden vid olyckstillfället var trimmad. 
 

Ytterligare kommentarer kring olyckan 
Anledningen till att den förolyckade pojken befann sig i Kalv på påskaftonens kväll var att ett 
gäng ungdomar via facebook planerat att genomföra en grillfest vid badplatsen i Kalv. Den 16 
årige pojken lånar under kvällen en EU-moped av märket Yamaha DT50RSM av en kamrat. 
När han framför fordonet har han hjälm på sig men förövrigt inga heltäckande skyddskläder 
utan är klädd i t-shirt och jeans.  
 

Omständigheter som har eller kan ha påverkat skadeutfallet 
I slutet av kurvan på vänstra sidan av vägbanan fanns det en trästolpe med en bredd på ca 
100mm. Upptill på stolpen fanns det två postlådor som var monterade på en järnstång. Det är 
det första mopedföraren träffar när han hamnar utanför vägbanan. Därefter träffar moped och 
förare en telefonstolpe. Här kastas föraren av mopeden och träffar en stubbe som finns ca tre 
meter ifrån telefonstolpen (se bild på första sidan). Placeringen av postlådor, telefonstolpe och 
stubbe har helt klart påverkat skadeutfallet vid denna olycka i negativ riktning.  
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Föraren är vid olyckan klädd i jeans och t-shirt. Hade han haft heltäckande skyddsutrustning 
med ryggplatta så kanske skadeutfallet hade sett annorlunda ut.  

Förslag på olycksförebyggande åtgärder 
Öka riskmedvetenheten hos unga mopedförare genom riktade informationskampanjer 
gällande skyddskläder, hastighet och bromsteknik. Ansvar: Polisen som åker ut i skolorna och 
informerar, försäkringsbolag och körskolor.      
 

Förslag på säkerhetshöjande åtgärder 
 Ändra placering av postlådor till antingen innan kurvan eller till längre bit efter kurvan 

(Fastighetsägaren) 
 Flytta telefonstolpens placering till längre ifrån vägen (Telia) 
 Borttagning av stubben som finns i vägrenen (Trafikverket) 

 


