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Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
Undersökning utförd: 2013-12-11. 
Bilagor: - 
 
 
Upplysningar om olyckan 
 

Larmtid: 2013-12-06, kl. 12:12 
Adress: Savannen, position X 6427896  Y 1306707  
Olyckstyp: Öppen gräsyta, rekreationsområde 
Inbl. Fordon m.m.: - 
Inbl. Personer : En kvinna samt en hund. 
Olycksorsak: Defekt brunnslock 
Insatsrapport: 201300786 
SOS ärendenr: 4570626 
Syfte & mål: Utreda olycksorsak, förhindra att liknade olyckor händer igen.   
Metod: STEP 
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HÄNDELSEFÖRLOPP 
 
Omfattning vid ankomst: Räddningstjänsten får larm om att en person ramlat ner i en brunn på 
savannen. Ambulans samt polis på plats. 
 
Räddningstjänstens åtgärder: Vid framkomst till adressen så ser räddningstjänsten inget förutom att 
det står en ensam hund mitt på savannen som fångar uppmärksamheten. Vid kontroll av 
räddningsledaren visar det säg vara platsen som personen ramlat ner i brunnen. Räddningstjänsten 
får snabbt kontakt med personen som är lindrigt skadad, en stege sätts ner i brunnen och kvinnan 
klättrar upp. Kvinnan tas till lasarettet för kontroll med ambulans. 
 
Olycksförlopp: Kvinnan är ute och rastar sin hund på savannen och rätt som det är faller hon ner i 
brunnen.  
 
Skadeomfattning: Kvinnan får lindriga skador i form av blåmärken samt ont i ryggen. . Det var 
skador på både lock och brunnsringen som gjorde att olyckan skedde. Det var ett betonglock. 
 
 
 
 
UNDERSÖKNING 
Olycksplatsundersökning utfördes av Anders Dahn  i direkt anslutning till larmet i form av besök på 
plats 2013-12-06. Tommy Blom VA-chef Alingsås kommun har kontrollerat brunnen och locket 
med Gert-Inge Claesson Planeringschef.  
 
Platsbeskrivning: Savannen är ett rekreationsområde som används till mycket olika typer av 
aktiviteter som Konserter, fotbolls träning, promenad, skidåkning, skatboardpark mm. Området 
besöks av mycket folk.   
 
Olycksorsak: Eftersom området används till bland annat konserter så är det många maskiner som 
kör på gräsytan, truckar mm. Detta har troligen orsakat skadorna på betonglocket. 
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SAMMANFATTNING – ERFARENHETER 
 

 Räddningstjänsten har varit i kontakt med VA-chef Tommy Blom om att det är viktigt att 
man inventerar liknande områden i kommunen så att detta inte händer igen. 
 

 VA-chefen Tommy Blom informerade mig via telefon att brunnen har blivit åtgärdad och 
säkrad. Ett gjutjärnsring med tillhörande lock har lagts på plats. 
 
 

 Tommy skall se till att inventering/kontroll av områden med liknande ytor skall göras. 
Områden som är intressanta är  bl.a. Nolhagapark, Järtatspark, Plantaget, Gräfsnäs park 
område ev. fler.  
  

FOTOBILAGA 
 

Kontroll av brunnen efter att 
kvinnan kommit upp. 

Kvinnan klättrade själv upp 
på stegen. Brunnen var ca 
2,5 meter djup. 




