
 
 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖLAND 
 
OLYCKSUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL 
Nivå 2 

 
 
 
  
Olycka: Trafikolycka Borgholms Torg      Datum för olyckan: 120630 
Dnr: RU 12-182         SOS larmnr: 15-3283610-1 
 

 
Bild 1. Olycksplatsen strax efter att Borgholmskåren hade anlänt (ambulans har ännu ej 
anlänt). Flera personer från allmänheten bidrar till tidig hjälp/vård av den svårast skadade 
mannen. I bakgrunden ses den delvis ramponerade glasskiosken under vilken en person 
klämts fast. Foto: Anders Kockum/Barometern 
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Syfte och mål 
Syfte med denna rapport är att utreda orsak, dokumentera händelseförlopp, räddningsinsats 
samt av kommunen vidtagna åtgärder i samband med trafikolyckan på Borgholms torg 
120630. Målet är att utredningen skall kunna vara ett underlag för förbättringar, för samtliga 
parter som har en uppgift för att förebygga och hantera denna typ av händelse.  
 
Underlag för rapporten 
Besök på platsen 120630 (som RL) 
Insatsrapport 
Ärenderapport SOS 
Samtal med förste RL, sedermera skadeplatschef Lennart Olsson 
Uppföljningsmöte med kommunen 2/7 samt med näringsidkare runt torget 3/7 
Polisförhör med föraren av bilen 
Teknisk undersökning av bilen (utförd av polisen) 
Foton  
Video från händelsen utlagd på Aftonbladets hemsida 
 
 
Händelseförlopp  
Den svenska De Tomasoklubben hade under helgen sitt årsmöte som hade förlagts till 
Borgholm. På lördagen skulle man ha en kortege med 16 bilar genom staden där man i 
krypfart körde in på gågatan vid torget för att ställa upp sina bilar för allmänhetens beskådan. 
Evenemangsansvarig kommenterade bilarna när de ställde upp längs torget via 
högtalaranläggning. När tredje bilen från slutet skulle ställa upp så hör man att motorn på 
denna plötsligt rusar upp i högt varv och bilen accelererar från Storgatan in på torgets södra 
del och kör på ett antal personer för att därefter krocka in i en torgvagn i metall som i sin tur 
slungas in i en glasskiosk som skadas kraftigt och nästan välter av smällen. En person kastas 
framför bilen och hamnar under glaskiosken när denna nästan välter. När glasskiosken välter 
tillbaka kläms mannens ben under denna. Den andre mannen kläms svårt mellan bilen och 
torgvagnen. Ytterligare ett par personer får lindriga skador av den framrusande bilen. 
 
Flera personer tar sig omedelbart fram till de två svårast skadade personerna som är 
fastklämda och ger dessa första hjälpen. Samtidigt larmas SOS som larmar ut ambulans 
räddningstjänst och polis (14.36). 
 
Många personer är chockade. Därför sätts POSOM-resurser igång för att stötta de personer 
som har behov av psykosocialt krisstöd.  
 



 
Bild 2 Uppställningen av De Tomasobilarna på Storgatan efter olyckan. Fyra ambulanser är 
på plats. Det röda strecket visar vägen som olycksbilen körde. Foto: Borgholms kommun. 
 
Direkta orsaker till olyckan  
Mannen som körde bilen blev misstänkt för vållande av kroppskada och bilen togs i beslag för 
teknisk undersökning av polisen. Föraren uppgav att gasen hängde sig i samband med att de 
körde in på torget. När bilen skenade så försökte han stoppa bilens framfart genom att bromsa 
(utan att frikoppla), vilket inte lyckades. 
 
Den tekniska undersökningen som polisen gjorde visade att gaswiren delvis hade gått av och 
hade fransat upp sig och då kärvade mot ytterhöljet. 



 
Bild 3. Bilens startpunkt då den började accelerera ses (bakhjulen spann loss). Bilen står kvar 
till vänster om ambulansen. Foto: polisen 
 

 
Bild 4. I bilden syns att föraren efter att ha kört upp på trottoaren, har låst ett eller båda 
framhjulen och försökt bromsa bilen, vilket inte har lyckats (motorn i bilen är på 350 hk). 



 
Utifrån det som framkom vid den tekniska undersökningen så valde polisen att avskriva 
brottsmisstanken mot föraren. 
 
Video från olyckan finns på aftonbladets hemsida: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15056799.ab 
 
Bakomliggande orsaker till olyckan  
Ej klarlagt. Att gaswiren var dålig gick inte att upptäcka utan att demontera denna, vilket 
skulle ha förstört wiren. Förebyggande underhåll för att helt minimera denna typ av tekniskt 
fel är troligen inte rimligt. 
 
Det som föraren kunde ha gjort för att undvika att felet fick så stora konsekvenser var att ha 
frikopplat och/eller slagit ifrån tändningen (att direkt slå från tändningen var troligen svårt     
p g a accelerationskrafterna). Då paniken väl har slagit till är risken stor att man, som i detta 
fallet, inte vidtar rationella åtgärder. 
 
Räddningsinsatsen  
Räddningstjänsten (Borgholmsstationen) får larmet 14.37 (stort larm. Totalt inkommer till 
stationen åtta brandmän och två styrkeledare (LO=RL samt ÅB). Fordonståget blir 8310,  
8360 och 8370.  
 
Vd framkomst, ca 14.47, så är räddningstjänsten före ambulansen och får primärt inrikta sig 
på prioritering/akut omhändertagande. När ambulansen hade anlänt så gjordes bedömningen 
att mannen (1) som var klämd mellan torgvagn/glasskiosk och bilen, var den mest 
prioriterade. Då dennes läge behövde stabiliseras och det inte initialt bedömdes som behov av 
ett snabbt losstagande, så dröjde det till ca 45 minuter efter olyckan tills de båda skadade var 
losstagna. Mannen som var klämd under glasskiosken (2) kunde inte tas loss innan den andra 
skadade hade tagits loss.  
 
RCB (SP) anlände ca 15.05 och efter diskussion med LO så beslutades att SP tog över som 
räddningsledare och koordinerade samverkan med polis, sjukvårdsledaren och TIB landsting 
samt kommunen (TIB, kommunchef mfl). LO fortsatte som skadeplatschef och hade att, i 
samråd med medicinskt ansvarig, att besluta om hur losstagningen skulle ske. SP initierade att 
POSOM-gruppen skulle aktiveras och det överenskoms att tingssalen i kommunhuset skulle 
användas som stödlokal från 16.00. SP fick också hantera ett stort antal mediakontakter (lokal 
och riksmedia). 
 
Mot slutet av losstagandet blev (1) medvetslös och då skedde losstagandet skyndsamt. 
Metodiken för losstagande av (1) var demontering av så mycket av torgvagnen som möjligt 
samt klippning av A-stolpe på bilen. Den andre skadade (2) togs sedan loss genom att 
glasskiosken lyftes med Wetterkuddar. Räddningstjänst avslutades 15.55. SP och LO deltog 
tillsammans med polisen vid en genomgång för de personer som hade sökt krisstöd i 
kommunhuset när nytt larm om trafikolycka i Djupvik kom 16.07 
 
Samverkan mellan blåljusorganisationerna skede nästan uteslutande via direktkontakt på 
skadeplatsen. Samverkan bedöms ha fungerat väl.  
 
Den mest skadade personen fick lämna sjukhuset efter ett par veckors vård. 



 
Bild 5. Schematisk bild över blåljusorganisationernas skadeplatsarbete vid trafikolyckan i 
Borgholm 30/6. 
 
Kommunens åtgärder 
Vid tillfället var både kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen på närliggande 
adress för en invigning. Dessa och kommunens TIB initierade i samråd med SP att 
kommunens POSOM-organisation aktiverades. Innan denna var igång så hjälpte kommunchef 
mfl själva till med psykosocialt stöd. POSOSM-samordnare (IFO-chef) ringdes in 
tillsammans med representanter för Svenska kyrkan (diakon och präst). Kommunen la ut 
information på hemsidan om att man via SOS kunde kontakta kommunen om man hade behov 
av stöd/information (först hänvisades felaktigt till 112, senare till kommunens journummer). 
Ett 40-tal personer bedömdes ha fått krisstöd. Kommunens TIB assisterade de drabbade 
torghandlarna med hjälp att ta hand om skadad egendom och glass mm.  
 
Förutom det direkta stödet till allmänheten så deltog kommunen vid en träff med De 
Tomasoklubben på Strand hotell på kvällen. Tisdagen den 3/7 hade kommunen och 
räddningstjänsten en träff med näringsidkarna runt torget där det informerades om vad som 
hade hänt och samtliga fick berätta om sina erfarenheter. 
 
 
 
 
 
 
 



Erfarenheter / förslag till åtgärder  
 
Evenemang:  
Arrangören hade i detta fall i grunden ett bra säkerhetstänk. Trots detta inträffade olyckan.  

 Konkret är det enda man kan göra att försöka informera/utbilda om hur man skall 
agera om vilket fordon som helst skenar/gasen hänger sig (arrangörer, trafikskolor 
mfl).  

 
Blåljusarbete: 
Det diskuteras ofta, även vid denna händelse, skillnaden i beredskap för 
ambulans/räddningstjänst och polis. Detta är eg inget specifikt för Öland, men blir extra 
påtagligt då det sommartid befinner sig så många människor på ön. Primärt är det ju dock 
viktigast, vid denna typ av händelse, att ambulans och räddningstjänst kommer snabbt till 
platsen. Mediahanteringen kunde i detta fall hanteras av RL då själva räddningstjänstarbetet 
taktiskt var relativt okomplicerat. Om insatsen dessutom hade varit taktiskt komplicerad, så 
hade stöd med mediahanteringen behövts (genom samverkan mellan räddningstjänsterna i 
länet och/eller via mediafunktion som kommunen skulle kunnat ha haft (finns ingen renodlad 
i dagsläget). 

 Samverkansrutiner (IVPA, IVPP samt IVPR) bör ses över utifrån respektive 
blåljusorganisations ambitionsnivå avseende beredskap och insatstid. 
Utbildningsinsatser bör genomföras. Då detta inte enbart är ett lokalt problem bör 
detta även lyftas av MSB (kanske i samband med projektet trygghetsstyrkor). 

 Rutiner för mediahantering bör ses över vid denna typ av händelser 
(räddningstjänst/kommun). 

 
Krishantering (POSOM): 
Generellt fungerade krishanteringen mycket bra vid händelsen. Diskussion uppstod i 
samband/efter händelsen, med SOS om vad kommunen har avtal om. Åsikter/önskemål om 
vad kommunens uppgift är avseende POSOM-verksamhet fanns i samband med händelsen 

 Kommunen bör se över sina larmavtal, med beaktande av denna typ av behov. 
 Vad POSOM –stöd innebär, roller i detta samt arbetsrutiner i POSOM-arbete, bör ses 

över vid nästa POSOM-möte (2/10). 
 
 
 
 
Återföring  
Rapport tillsänd: 
Räddningschefen 
RCB vid räddningstjänsten Öland 
Styrkeledare vid räddningstjänsten Öland 
Borgholms kommun 
Beredskapssamordnare vid landstinget i Kalmar län 
Polismyndigheten i Kalmar län 
SOS-alarm AB 
Sveriges trafikskolors riksförbund 
Ulf Olsson  
MSB 
 
 




