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Olycksundersökning 
 

Trafikolycka,  

trafikplats Mossle, korsning väg 27/Götavägen  

Värnamo 

 

Söndagen den 9 september 2012, larm kl 16.37 

 

Insatsnummer 2012F00598 

 

 

 

 

Bilaga: Räddningstjänstens insatsrapport 
 

 

 
 
 

Räddningstjänsten 
Förebyggande enheten 
Gert Lönnqvist, brandinspektör 
Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) 
Mobil: 070-300 86 24 
E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se 
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Orsak till undersökning 

Vid en trafikolycka mellan två personbilar förolyckades en person. Enligt 
LSO kap 3, 10 § utreds olyckan avseende orsak, olycksförlopp samt hur 
insatsen genomförts, 

Undersökningen utförd av 

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo 
 

Upplysningar om objekten 

Olyckan inträffade vid trafikplats Mossle, där en avfart från väg 27 möter 
Götavägen. 
Inblandade personbilar är en röd VW Polo,  (bil A) och en 
vit VW Golf,  (bil B) 
I bil A färdas en person. I bil B färdas 1 person. 
På vägsträckan råder hastighetsbegränsning, 70 km/h. Götavägen är hu-
vudled. 
Bil A saknar airbags. 
Bil B har airbags på förarplatsen.  
 

Upplysningar om olyckan 

Bil A färdas på avfarten från väg 27 och föraren ämnar, när han kommer 
till Götavägen, svänga vänster in mot Värnamo. Vänstersvängen innebär 
att bil A korsar Götavägen. Vid utfart mot Götavägen råder väjningsplikt 
för bil A. 
Bil B färdas på Götavägen i riktning mot Hånger. 
Bil A kör, utan att iaktta väjningsplikt, ut på Götavägen framför bil B som 
ej kan stanna. Bil B träffar med stor kraft bil A i sidan på dess vänstra sida 
i höjd med förarplatsen. Vittnen till olyckan larmar SOS via 112. 
 
Räddningstjänstens insats 

Räddningstjänsten larmas om olyckan kl 16.37.37. Vid framkomst kl 
16.42.39, sitter fören av bil A kvar i fordonet. Han är medvetslös. Föraren 
av bil B är ute ur fordonet och har inga uppenbara skador. Ambulansper-
sonal bedömer att den medvetslöse personen skall tas ut ur bilen genom ett 
”snabbuttag”. Detta utförs genom att flytta personen ur bilen via passage-
rardörren. Därefter sker omedelbar avtransport till sjukhuset som ligger 
endast 400 meter bort. Olycksplatsen säkras mot brand med hjälp av hand-
brandsläckare. Batterier kopplas bort från fordonen. Efter avslutad rädd-
ningsinsats bärgas de drabbade fordonen från platsen. 

Undersökningen 

Undersökning av olycksplats och fordon sker den 17 september. Under-
sökningen sker i samverkan med trafikverkets olycksutredare Håkan Lun-
din. 
Bil A (VW Polo) har kraftiga karosskador på bilens vänstra sida mellan A-
stolpe och B-stolpe. Karossen är intryckt ca 50-60 cm (även tröskellådan). 
Förarstolen har tryckts in och är endast 25-30 cm bred i vinkeln mellan sits 
och ryggstöd. Bilen saknar airbag. Säkerhetsbälte har sannolikt använts. 
Bilen är utrustad med sommardäck och dess mönsterdjup bedöms vara 
godkända. 



Bil B har karosskador som är koncentrerade till dess frontparti. Fordonet 
har airbag på förarplatsen som löst ut. Säkerhetsbälte har sannolikt an-
vänts. Bilen är utrustad med sommardäck och dess mönsterdjup bedöms 
vara godkända.  
Olycksplats 

Vägbanan är asfalterad. 
Vid olyckstillfället råder mulet väder med regnskurar. Vägbanan var vid 
olyckstillfället våt. 
På vägavsnittet råder begränsad hastighet 70 km/h. 
Båda förarna innehar körkort med behörighet att framföra personbil. Föra-
re av bil A har enligt uppgift viss nedsatt rörelseförmåga.  
Uppgifter om förarnas övriga psykiska och fysiska status hänvisas till po-
lisutredning. 
Götavägen är huvudled. Götavägens sträckning söder ut övergår från kors-
ningen i en kurva som sträcker åt höger fram till bro över väg 27. Detta 
medför att bilförare som skall köra in på Götavägen från väg 27:s avfart 
kan ha vissa begränsningar i synfältet beroende på vägens sträckning och 
skymmande vägräcken. 
I olyckskorsningen finns en refug på avfartsvägen vid anslutning till Göta-
vägen (se skiss). Refugen markeras med markeringsskärmar i ändarna. 
Närmast Götavägen sitter markeringsskärmen monterad på stolpen som 
håller skylt för påbjuden körriktning. Vid utredningen konstateras att den-
na skärm under ett kritiskt ögonblick kan skymma sikten för den bilförare 
som avser att svänga in till vänster på Götavägen. 
Vid undersökningen saknas spår på vägbanan från kollisionsplatsen. Den-
na plats får därför fastställas med hjälp av foton från räddningsinsatsen 
samt vittnesuppgifter.  

Slutsatser 

Olyckan har med all sannolikhet orsakats av att förare i bil A kört in på 
Götavägen utan att iaktta väjningsplikt. Han har därmed korsat bil B:s kör-
fält så nära att denne ej haft möjlighet att bromsa eller väja. Enligt uppgift 
färdades bil B i ca 60 km/h vid kollisionsögonblicket. Avsaknad av broms-
spår gör det troligt att bil B haft denna hastighet i kollisionsögonblicket. 
Enligt trafikverkets sakkunnige motsvarar karosseriskadorna förväntat 
krockvåld vid sådan olycka och hastighet. 

Erfarenheter 

På olycksplatsen uppkom en diskussion om lämpligaste sättet att ta ut den 
skadade personen från bil A. Medicinskt ansvarig och räddningsledaren 
hade olika uppfattning om hur uttaget kan ske snabbt men ändå skonsamt. 
Ambulanspersonalens ord fick gälla och losstagningen visade sig också 
kunna genomföras på ett snabbt sätt. 
Genom samövning och klargörande av roller och ansvar för olika arbets-
moment kan sådana här diskussioner undvikas ute på skadeplatsen. Ett ef-
fektivt arbete på skadeplats måste bygga på att parterna i förväg klarat ut 
vilka olika roller man har, samt vem som ansvarar för beslut över olika ar-
betsmoment. Samverkan skall naturligtvis alltid ske med den drabbades 
bästa för ögonen.  

Förslag 

Trafikverket har fattat beslut att ersätta markeringsskärm monterad på re-
fugstolpe med en dito strumpa.  



Räddningschefen bör analysera och fastställa vem som ansvarar för olika 
arbetsmoment under en räddningsinsats. Analysen bör ske i samverkan 
med sjukvårdsansvarig part. Arbetsrutiner bör övas gemensamt med be-
rörda parter. 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 
 
 
 
 
 
Gert Lönnqvist 
Olycksutredare 
 
 
 

 
 
 
 

  

A1/B1 = bilarnas placering och 
färdriktning före kollision. 
 
A2/B2 = bedömd kollisions-
punkt. 
 
A3/B3 = bilarnas placering efter 
kollisionen. 
 
Avstånd mellan kollisionspunkt 
och bilarnas slutliga position 
uppmäts till 14,5 meter 
 
 



 
 

 

14,5 m 

Bil A 

Bil B 

 



 
 

 
 

Bil A 
Bil B 



 
 

 
 



 
 

 

Bil A. Förarplats efter kol-
lisionen. Förarstolens bredd 
ca 30 cm efter olyckan. 



 
 

 
 

Bil A 

Bil B 

Bil A 



 
Vy från förarplats, åt höger, när fordon stannat vid vägmarkering ”lämna företräde” vid vänster-
sväng in på Götavägen. Pilen markerar huvudvridning 900 vinkel. För att se längre måste föraren 
vrida kroppen. Dessutom skymmer B-stolpen. 
 

 
Vy från förarplats, åt vänster, när fordon stannat vid vägmarkering ”lämna företräde” vid vänster-
sväng in på Götavägen. Markeringsskärm döljer det mesta av en bil. 
 




