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Sammanfattning 
Räddningstjänst och ambulans larmas ut till en enklare trafikolycka. Väl på plats måste en 
drabbad person, som satts i en oskadad bil för att få värme, tas ut säkert efter ha blivit sämre. 
Ett polisfordon som blivit larmad till trafikolyckan kolliderar med den bilkö som bildats, vilket 
leder till att polisfordonet hamnar på sidan och två personer sitter fast i fordonet. Vittnen på 
plats larmar SOS. 
 
Ambulanser larmas ut till den andra olycksplatsen. Räddningsstyrkan på den första olyckan får 
Förlarm men inget ytterligare larm. De uppmärksammas om den andra olyckan och förflyttar 
sig till den efter att ett vittne sökt upp räddningspersonal vid den tidigare olyckan. Ytterligare 
räddningsstyrka larmas ca 30 minuter efter besvarat 112-samtal. Med anledning av detta har 
denna olycksundersökning gjorts för att ta reda på varför det tar så lång tid till larm. 
 
Analysmetoden som använts i undersökningen är STEP, där det uppmärksammas ett antal 
säkerhetsproblem och säkerhetshöjande åtgärder. 
 
Undersökningen visar att det rimligtvis är uteblivet initialt larm enligt larmplan som är den 
direkta orsaken till det sena larmet. Det har inte framkommit varför larmplanen inte fullgörs 
vilket måste undersökas vidare av SOS. 
 
De konsekvenser som uppstår på grund av att larmplanen inte fullgörs är att: 

• Z130 inte får något larm utan de får vetskap om en ytterligare olycka av ett vittne som 
söker upp räddningspersonalen på plats. 

• Z100 Östersund larmats ut sent. Ett tidigare larm hade inneburit att de kunde ha hjälpt 
till i räddningsarbetet. 

• YB larmades inte ut. Hade YB larmats hade denne kunnat avlasta räddningsledaren, 
eftersom det var ett utryckningsfordon inblandat, vilket ökar intresset från media. 

 
Rekommendationer: 

• Informera/utbilda insatspersonal om värdet av tydlig kommunikation. 

• Informera/utbilda insatspersonal om betydelsen av att rapportera bakåt när läget på 
olycksplatsen förändras. 

• IB som finns på RC dygnet runt. 

• SOS bör placera operatörer så att inte räddningsåtgörare och ambulansdirigent för 
samma olycka sitter på olika centraler. 

• Tydliggöra rutinerna för IB och SOS vid dubbellarm. 
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Inledning 

Lagstöd 
Enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje olycka som lett till en 
räddningsinsats undersökas med avseende på orsak, förlopp och räddningsinsats. 
Undersökningen ska ske i skälig omfattning.  

Bakgrund 
Insatsen är intressant att studera närmare på grund av att räddningsinsatsen blev komplex när en 
mindre trafikolycka utökas med ytterligare en trafikolycka efter att ett polisfordon kört in i den 
bilkö som bildats på grund av den första olyckan. 

Uppdrag 
Den frågeställning som skulle besvaras var följande: 

• Varför tar det nästan 30 minuter innan räddningstjänst larmas till den andra olyckan? 

Mål och syfte 
Målen är följande:  

• att hitta lärdomar. 
• att lyfta fram vad som varit bra. 
• att föreslå förbättringar. 

 
Syftena är följande: 

• Vi ska kunna hantera en liknande händelse bättre nästa gång. 
• Vi ska hjälpa andra att dra lärdomar från händelsen. 

Metod 
För att finna svaren på frågeställningen har metoden STEP använts. Data för denna 
undersökning har hämtats från tjänstgörande räddningstjänst- och ambulanspersonal, 
insatsrapport, vittne, RAKEL-trafiklogg för RAPS 1 och 8 (2013-09-09 kl. 07:00 – 08:00), 
SOS ärenderapport samt avlyssning av inspelat material hos SOS Alarm AB. 

Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas från att den andra olyckan inträffar tills räddningstjänsten får larm. 
Orsaker till varför olyckorna sker kommer inte att belysas i denna rapport.  

Utförare 
Undersökningen är gjord av: 

• Olycksutredare Henrik Jönsson, Räddningstjänsten Jämtland. Utbildad i kvalificerad 
olycksutredningsmetodik, 2013. 

Granskare: 

• Brandingenjör Teresia Gustafsson, Räddningstjänsten Jämtland. 



 

3 
 

Faktadel 

Bakgrundbeskrivning 
Olycksundersökningen är utförd efter en trafikolycka där ett polisfordon kör in i den bilkö som 
bildats efter en tidigare trafikolycka. Händelsen sker på E45 vid Österåsen norr om Häggenås, 
Östersunds kommun. 
 
För att få en bild av utlarmningen har tiderna från SOS-ärenderapport för de två olyckorna 
plottats upp. 

 

Tidpunkt 
Den första trafikolyckan (Olycka 1) sker på morgonen måndag 2013-09-09 strax innan kl. 
06:30. 

Händelseförlopp Olycka 1 
En frontalkollision mellan två personbilar inträffar strax före 06:30. Inkommande 112-samtal 
besvaras 06:29:42 av SOS. De tre drabbade personerna har tagit sig ut ur fordonen och det 
förelåg ingen risk för brand. 

Utlarmning Olycka 1 
Inre befäl, (IB), Räddningstjänsten Jämtland, Östersund som haft medlyssning på det 
inkommande samtalet meddelade SOS att Litet larm på närmaste deltidsstation, Z130 Lit var 
tillräckligt. 
 
Enligt larmplan som finns för: Trafikolycka - flera fordon, Övrigt, med alla ute ur fordonet, 
ingen brand samt färre än fem drabbade är omfattningen: Låg. Vilket medför planpaket 6 och 
utlarmningen: Z130 Förlarm, Z100 IB, Z130 Litet larm. 
 
Den normala arbetsgången är att IB, efter medlyssning av 112-samtal, bör ta kontakt med SOS 
för att stämma av vilka enheter som är larmade och om avsteg ska göras från larmplanen. 
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När Lit kvitterar larmet på brandstationen framgick det att manskapet för tillfället var 1+6 
(normalt 1+2). Detta hör även IB. 
 
Utöver räddningstjänst larmas två ambulanser till platsen. 
 
Polis informeras av SOS om olyckan och de bekräftar informationen med att de kommer att 
skicka polis. 

Insats Olycka 1 
När räddningstjänst (Z130 Lit) kommer fram till olyckan visar det sig att en av de inblandade 
personerna har placerats i ett oskadat fordon för att få värme. Personen har värk från nacken 
vilket medför att ambulanspersonal vill göra ett säkert uttag genom att klippa bort dörren på 
fordonet. Eftersom fordonet är relativt nytt samt oskadat kommer räddningstjänst- och 
ambulanspersonal överens om att skruva bort dörren istället. 
 
Förutsättningarna för räddningsstyrkan Lit påverkades därmed när ambulans bedömde att ett 
säkert uttag av personen var nödvändigt. Om det ändrade läget rapporteras till SOS eller IB har 
inte framkommit. 

Händelseförlopp Olycka 2 
Ett polisfordon kör in i ett stillastående fordon som står i den bilkö som bildats efter den 
tidigare trafikolyckan. Polisfordonet lägger sig efter kollisionen på sidan och de två personer 
som färdats i bilen blir kvar i fordonet. Det framförvarande fordon, en mindre lastbil, som 
polisfordonet kör in i knuffas in i en personbil som knuffas in i en linjebuss. Två personer som 
befinner sig i de påkörda fordonen får enligt insatsrapporten lindrigare skador. Ett antal 
personer som befinner sig i bilkön larmar 112. 

Utlarmning Olycka 2 
Olycka 2 inträffar ungefär kl. 07:10. Tiden är ungefärlig och baseras på ett radioutrop på 
RAKEL. I en logg för RAKEL-trafik finns en aktivitet (anrop) kl. 07:11:20 från enheten som är 
med i kollisionen. Aktiviteten har troligen skett strax efter olyckan. Vid anropet har det hörts 
något som liknande: ”-Fan o aah, aj”. 
 
Ett antal inringningar till SOS besvaras mellan kl. 07:12:24 och 07:13:06. Samtalen besvaras 
enligt SOS-ärenderapport på SOS-centraler i Östersund samt Luleå och medlyssnas av SOS-
Sundsvall samt IB. 
 
Enligt larmplan som finns för: Trafikolycka - flera fordon, Övrigt, med Personer kvar i ett 
fordon, igen brand samt färre än fem drabbade är omfattningen: Medel. Detta medför planpaket 
10 och utlarmningen: Z130 Förlarm, Z100 IB, Z130 Stort larm, Z100 Litet larm samt Z100 
Yttre befäl (YB). Enligt SOS-ärenderapport har händelsen fått omfattningen: Hög, vilket även 
det ger larmpaket 10. 
 
Två Förlarm för Z130 Lit skickas kl. 07:14:04 samt kl. 07:14:27 samt ett IB-larm kl. 07:16:06. 
Något annat larm skickas inte till Z130 Lit eller till andra styrkor. 
 
Förlarm är ett förberedande larm som skickas på personsökare för att förbereda personal på att 
det eventuellt kommer ett huvudlarm, det vill säga ett riktigt larm. Utryckningspersonal kan 
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därmed göra sig klar för utryckning och invänta huvudlarmet som kommer när SOS inhämtat 
mer information. 
 
IB som haft medlyssning på inkommande samtal, tar kontakt med SOS-Sundsvall och frågar 
”-Larmar ni Östersund?” Enligt IB får denne svaret från SOS att eventuellt kan styrkan på den 
tidigare olyckan (Olycka 1) ta denna olycka (Olycka 2) också. IB som har beredskap och då 
samtalet inkommer inte befinner sig på brandstationen åker in till räddningscentralen (RC). 
 
Inledningsvis larmas två ambulanser till platsen, därefter något senare ytterligare en ambulans. 
 
Enligt en muntlig överenskommelse med SOS ska vid dubbellarm, det vill säga om ytterligare 
olycka sker inom larmad stations område, IB kontaktas och besluta vilken station som ska 
larmas. Någon skriftlig dokumentation finns inte. 

Insats Olycka 2 
Styrkan som arbetar med att ta bort en dörr på ett fordon vid Olycka 1 uppmärksammar strax 
efter kl. 07:14 att sökare piper. När de läser det som syns på displayen är det samma text som 
de fått vid det tidigare larmet vid kl. 06:30. De säger i intervju att de antog det var samma larm 
som de tidigare fått och nu agerade på. 
 
Efter en liten stund kommer en busschaufför springande och säger att en polisbil kört in i 
bilkön och lagt sig på sidan. Styrkan har vid detta tillfälle fått bort dörren och sätter sig i 
räddningsfordonet och vänder och förflyttar sig mot Olycka 2, två brandmän med ett fordon 
lämnas vid Olycka 1 för att hålla vägen avspärrad. 
 
En ambulanssjuksköterska som suttit och vårdat i en av ambulanserna tar ambulans 9120 och 
åker mot Olycka 2. 
 
I intervju med ambulanssjukvårdaren som var först på plats till Olycka 2, nämns att denne var 
själv en stund och kontakt togs med SOS-Östersund för att begära mer hjälp. Avsikten med 
samtalet med SOS var att det önskades mer räddningstjänst. Vid avlyssning av den inspelade 
konversation med SOS finns det ett samtal mellan 9120 och SOS kl. 07:20:29 där det nämns att 
ambulans 9120 vill ha mer räddningstjänst, för att det är två olyckor. Det nämns inte var denne 
befinner sig. Det förekommer i samtalet en del otydligheter om vad som efterfrågas. SOS 
svarar i slutet av samtalet att ambulans 9320 samt ambulans 9210 är larmade. 
 
När IB kommer till RC söker Vakthavande befäl (VB), Polisen, upp IB eftersom det är ett 
polisfordon inblandat. Under tiden med VB hör IB radiotrafik på RAKEL och efter avslutat 
samtal ropar IB upp SOS-Sundsvall och får reda på att räddningsledare Z130 Lit (RL) har sökt 
IB. Samtalet kopplas till RL. IB får då information om läget på olycksplatsen och frågar om de 
behöver mer resurser. Svaret från RL är att de klipper för fullt samt eventuellt om Östersund 
har bättre verktyg för att klippa. De kommer överens om att Östersund ska åka mot Olycka 2. 
 
SOS larmar ut Litet larm, Östersund kl. 07:41:39 efter samtal med IB. Därefter kommer kl. 
07:42:55 ett IB-larm. YB larmas inte. 
 
I SOS-ärenderapport finns det noterat: 
kl. 07:43:51; Markerad men inte utförd: Z130 Lit: Litet larm 
kl. 07:43:54; Markerad men inte utförd: Z100 Östersund: Litet larm 
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Analys 
STEP har används som analysmetod, Bilaga 1. Under analysen identifierades ett antal 
säkerhetsproblem vilka redovisas nedan. 

Identifierade säkerhetsproblem 
De säkerhetsproblem som identifierats med STEP är: 

A. Lång tid innan Z-Räddning har medlyssning. 

B. Lit förväntas klarar ytterligare olycka när larmnivå har omfattning: Medel. 

C. Räddningsstyrkan tittar endast på sökarens display för förlarm Olycka 2. 

D. IB är inte på RC. 

E. Missförstånd vid begäran av mer räddningstjänst. 

F. Larmplanen fullföljs inte trots att kriterierna uppfyllts. 

A. Lång tid innan Z-Räddning har medlyssning. 
Enligt SOS-ärenderapport besvaras medlyssningen av Z-Räddning (SOS-Sundsvall) kl. 
07:14:22 vilket är 1 min. och 6 sek. efter att medlyssning aktiverats av SOS-Östersund. Vilket 
kan jämföras med Z-Ambulans (SOS-Östersund) som besvarar medlyssningen efter 10 sek. 
 
Det inkommer även ytterligare tre stycken 112-samtal som besvaras av SOS-Luleå, ingen 
information har framkommit om Z-räddning har haft medlyssning på dessa. 
 
Det är osäkert hur mycket information Z-Räddning hade om Olycka 2 vid den första kontakten 
med IB efter Olycka 2. Samt om detta påverkat utlarmningen. 

B. Lit förväntas klarar ytterligare olycka när larmnivå har omfattning: Medel. 
Larmplanen som ska ligga till stöd för SOS utlarmning av räddningsenheter frångås. SOS tar 
enligt de uppgifter som framkommit eventuellt ett beslut om att inte fullfölja larmplanen genom 
att inte larma Z100 Östersund. IB ifrågasätter inte heller SOSs beslut. Samtalet mellan SOS och 
IB har dock inte hittats för att kunna säkerställa vad som verkligen sades. 
 
Anledningen till att SOS utgår från att Z130 Lit klarar hantera Olycka 2 kan var att SOS inte är 
medveten om den ändrade omfattningen vid Olycka 1 på grund av att Z130 Lit eventuellt inte 
har rapporterat detta bakåt. 

C. Räddningsstyrkan tittar endast på sökarens display för förlarm Olycka 2. 
Det finns inget som säger att sökare ska bäras vid larm. Vid detta tillfälle var det, utifrån vad 
som framkommit, en person som bar sökare. När sökaren larmade under första insatsen, tittades 
det på displayen och den visar då tre rader information. Denna information var snarlik den 
information de fått för det larm som de agerade på. Om de hade tryckt fram mer information 
eller mer noggrant tittat på tiden hade de sett att det handlade om ett nytt förlarm. 

D. IB är inte på RC. 
Att IB har beredskap och ska ta sig till RC under den delen av händelsen där informationsflödet 
är som störst kan ses som en stor nackdel. Att IB inte finns i RC kan resultera att det är svårt att 
förstå olycksbilden och behovet av resurser. 
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E. Missförstånd vid begäran av mer räddningstjänst. 
Ambulans 9120 ropar in till SOS, Z-Ambulans (SOS-operatören) som dirigerar ambulanserna 
och befinner sig på SOS-centralen, Östersund svarar. Tolkningen, av det inspelade samtal som 
avlyssnats samt intervju med aktuell ambulanssjukvårdare (X), är att ett missförstånd har 
uppstått. Detta kan bero på att X inte säger var X är vilket medför att SOS-operatören tror att X 
är på den första olyckan. Dessutom är det inte aktuell SOS-operatör som ska skicka ut fler 
räddningsresurser eller X som ska begära mer resurser. Utan de uppgifterna bör Z-Räddning 
som sitter i Sundsvall samt IB alternativt RL utföra. Informationen om att ambulans vill ha mer 
räddningstjänst borde gått till IB för att denne ska kunna ta beslut om att skicka ytterligare 
resurser. 

F. Larmplanen fullföljs inte trots att kriterierna uppfyllts. 
Varför larmplanen inte genomförs kan ses som det största problemet vid denna händelse. I och 
med det får inte Z130 Lit, Z100 Östersund eller YB något larm. Z130 får två förlarm och får 
reda på den andra olyckan efter att en busschaufför påkallat deras uppmärksamhet. Z100 
Östersund larmas ut i ett senare skede efter begäran av IB. YB larmas aldrig ut, YB på plats 
hade varit ett stort stöd för RL när det handlade om en olycka med ett utryckningsfordon 
inblandat. 

Säkerhetshöjande åtgärder 
1. Z-räddning (Räddningsåtgörare) placerade på SOS-Östersund. 

2. RC bemannas av IB dygnet runt. 

3. Skicka resurser och vänd dem om de inte behövs. 

4. Informera/utbilda insatspersonal om tydligare kommunikation.  

5. Bakåtrapporteringar som framkomstrapporter och lägesrapporter. 

6. Rätt tillämpad larmplan. 

1. Z-räddning (Räddningsåtgörare) placerade på SOS-Östersund. 
Om räddningsåtgörare och ambulansdirigent befinner sig på samma central medför det troligen 
att det är lättare att kommunicera mellan dessa funktioner. Det möjliggör att kommunikationen 
kan ske med t.ex. kroppsspråk. En placering på SOS-Östersund medför även att det blir enklare 
för IB att kommunicera med Z-räddning. 

2. RC bemannas av IB dygnet runt. 
IB på RC dygnet runt ökar möjligheten att ta rätt beslut grundat på information som inhämtas i 
det tidiga skeendet av en händelse. Jämfört med hur det ser ut idag med IB som vissa stunder 
av dygnet har beredskap och inte befinner sig på brandstationen och vid larm måste ta sig dit. 

3. Skicka resurser och vänd dem om de inte behövs. 
Eftersom avstånden är stora i förbundet samt numerären på styrkorna i vissa fall begränsade 
kan det vara fördelaktigt att tidigt skicka resurser och sedan vända dem om information 
inkommer som säger att tillräckligt med resurser finns på plats. 

4. Informera/utbilda insatspersonal om tydligare kommunikation. 
Vid all kommunikation, särskilt via radio, är det viktigt att få fram det budskap som är tänkt 
samt kontrollera att mottagaren har förstått. Vid denna olycka var situationen något ingen var 
beredd på. De mentala förberedelser som sker vid framkörningen fanns inte. 
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5. Bakåtrapporteringar som framkomstrapporter och lägesrapporter. 
Rapportering bakåt är mycket viktigt för att ledningsfunktioner ska kunna bilda sig en 
uppfattning om läget, om behovet av resurser på olycksplatsen samt för att kunna lägga upp 
strategier om det inträffar nya händelser. Det vill säga bedriva så kallad normativ och strategisk 
ledning. 

6. Rätt tillämpad larmplan. 
För att den ska fungera som ett stöd för SOS och IB vid utlarmning måste larmplanen vara 
uppdaterad och följas. Vid den aktuella olyckan frångicks planen vilket resulterade i att ingen 
resurs initialt larmades. 
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Slutsats 
Den frågeställning som skulle besvaras i denna olycksundersökning var: 

• Varför tar det nästan 30 minuter innan räddningstjänst larmas till den andra olyckan? 

Direkt orsak till det sena larmet 
Det som framkommit i undersökningen är att det initialt bara går två förlarm och inledningsvis 
inga fler larm. Det är först långt senare, efter att IB haft kontakt med RL och SOS, som 
räddningsstyrkan Z100 Östersund får ett litet larm.  
 
Rimligtvis är uteblivet initialt larm enligt larmplan den direkta orsaken till det sena larmet. 

Bakomliggande orsak till det sena larmet 
Varför inte larmplanen fullgörs har inte framkommit i undersökningen. Detta måste undersökas 
vidare hos SOS. 

Konsekvenser av det sena larmet 
De konsekvenser som blir på grund av att larmplanen inte fullgörs är att: 

• Z130 inte får något larm utan de får vetskap om en ytterligare olycka av ett vittne som 
söker upp räddningspersonalen på plats. 

• Z100 Östersund larmats ut sent. Ett tidigare larm hade inneburit att de kunde ha hjälpt 
till i räddningsarbetet. 

• YB larmades inte ut. Hade YB larmats hade denne kunnat avlasta räddningsledaren, 
eftersom det var ett utryckningsfordon inblandat, vilket ökar intresset från media. 

Lärdomar 
Under undersökningen har lärdomar utöver det som påverkat händelseförloppet framkommit 
vilka är värda att sprida vidare, dessa redovisas nedan. 

• Undvik att placera skadade i fordon om det inte är absolut nödvändigt. Det finns en risk 
att personen försämras och måste tas ut säkert. Detta kan resultera i åverkan på oskadad 
egendom. 

• Att skruva bort en dörr på fordon minskar åverkan jämfört med att klippa bort den. 
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Rekommendationer 

• Informera/utbilda insatspersonal om värdet av tydlig kommunikation. 

• Informera/utbilda insatspersonal om betydelsen av att rapportera bakåt när läget på 
olycksplatsen förändras. 

• IB som finns på RC dygnet runt. 

• SOS bör placera operatörer så att inte räddningsåtgörare och ambulansdirigent för 
samma olycka sitter på olika centraler. 

• Tydliggöra rutinerna för IB och SOS vid dubbellarm. 

Återföring 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

• Länsstyrelsen i Jämtlands län 

• Räddningsavdelningen, Räddningstjänsten Jämtland 

• SOS Alarm AB 

• Jämtlands läns landsting, Ambulanschef Mitt 

• Polismyndigheten i Jämtlands län 
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Bilagor 
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