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Sammanfattning 
Under utredningen har det framkommit att ett sällskap på fem personer under natten har åkt båt i 
Örnsköldsviks skärgård. En av personerna har blivit avsläppt vid Skidsta i Domsjö. Därefter har båten 
med fyra personer rundat Hörnskatan på väg mot Gullvik. I farleden finns ett sjömärke i form av en stålboj 
med en lampa som blinkar till vid jämna mellanrum. Båten har enligt gpsén färdats rakt emot bojen i en 
hastighet av cirka 50 knop. Vid cirka 400 meter före bojen slutar markeringen i gps-kartan. Det beror 
sannolikt på att när båten krockar med bojen, så kraschar gpsén, då kan den inte lagra de sista sekunderna. 
Olyckan inträffar strax före tre på natten, och det är då mörkt ute. 
 
Den person som larmar om olyckan på förmiddagen befinner sig ute på fjärden och ser en båt som ligger 
upp och ned på land. Under larmintervjun ser den inringande även en person som ligger på stranden. 
 
Räddningspersonalen kan vid framkomst konstatera att två personer ligger på land utanför båten. En av 
personerna lever men är svårt skadad och medvetslös, medan den andra är avliden. Ytterligare två 
personer ligger under den upp- och nedvända båten, dessa personer är också avlidna. man koncentrerar sig 
inledningsvis på att hjälpa personen som är vid liv, samt avtransport av den avlidna personen på stranden. 
Därefter påbörjas förberedelser för lyft av båten, för att komma åt de två avlidna som ligger under. Lyftet 
av båten gör brandpersonalen med lågtryckslyftkuddar som lyfter ca. 60 cm högt. Det är tillräckligt för att 
få ut de avlidna personerna.  
 
Sjöräddningen har rekvirerat en helikopter för att hjälpa till med sökandet efter ev. flera personer. Man 
söker både till sjöss och på land. Även polisen gör eftersök i terrängen med en hundpatrull. 
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Inledning 
2013-08-18 inträffar en båtolycka där tre personer omkommer och en person skadas allvarligt. 

Uppdrag 

Enligt 10§ 3 kap. Lag (SSFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen se till att olyckan 
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. Denna rapport utgör redovisning av sådan undersökning. 

Avgränsningar 

Enligt riktlinjen för olycksundersökning skall alla dödsolyckor utredas. Avgränsningarna i 
undersökningen är satta till. 

 Orsaken till olyckan redovisas ej i denna rapport. 
 Eget genomförande av insatsen. 
 Ledning av händelsen. 
 Samverkan med andra myndigheter. 

 
Denna rapport delges: 
- Brand och säkerhet Örnsköldsvik 
- Myndigheten för samhällsskydd 

Datainsamling och metod 

Utredaren har granskat räddningstjänstens och sjöfartsverkets insatsrapporter, SOS ärenderapport. Vidare 
har intervjuer med insatspersonal gjorts. Därefter har utredaren analyserat de data som tagits fram. 

Tidsplan 

Ingen tidsplan för utredningen är satt. 

Återföring av slutsatser och rekommendationer 

Beställaren av undersökningen har varit enhetschef Håkan Wiberg. Efter slutförd undersökning skickas 
rapporten till räddningschef och enhetschef för räddningstjänsten.  

Utredande organisationer 

Räddningstjänsten Örnsköldsvik 

Utförare av undersökningen 

Håkan Wikman brandinspektör/olycksutredare 
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Bakgrund/händelseförlopp 
Under utredningen har det framkommit att ett sällskap på fem personer under natten har åkt båt i 
Örnsköldsviks skärgård. En av personerna har blivit avsläppt vid Skidsta i Domsjö. Därefter har båten 
med fyra personer rundat Hörnskatan på väg mot Gullvik. I farleden finns ett sjömärke i form av en stålboj 
med en lampa som blinkar till vid jämna mellanrum. Båten har enligt gpsén färdats rakt emot bojen i en 
hastighet av cirka 50 knop. Vid cirka 400 meter före bojen slutar markeringen i gps-kartan. Det beror 
sannolikt på att när båten krockar med bojen, så kraschar gpsén, då kan den inte lagra de sista sekunderna. 
Olyckan inträffar strax före tre på natten, och det är då mörkt ute. 
 
Den person som larmar om olyckan på förmiddagen befinner sig ute på fjärden och ser en båt som ligger 
upp och ned på land. Under larmintervjun ser den inringande även en person som ligger på stranden. 
 

Räddningsinsats 

Resurser 

Sjöräddningen JRCC. Räddningsledare, Stab 

SSRS räddningsbåt nr. 90-136 
Helikopter Lifeguard 906 
Lotsbåt Pilot 119 SE 
 
Kommunal räddningstjänst.  

Kommunens alarmeringscentral (KAC). Räddningschef i beredskap (RCB) 
Insatsledare bil 6080 
Basbil 6010 
Räddningsbåt 6090 
 
Polis 

LKC (Länskommunikationscentralen) Inre befäl 
Polispatruller  
Hundpatrull 
 
Sjukvård 

Ambulans 
 
Krisorganisation 

POSOM 
Sjukhuset 
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Larmbehandling 

Insatsledaren får medlyssning på inkommande larmlinje, även sjöräddningen (JRCC) och SOS i Sundsvall 
är med. Under samtalets gång så bestämmer man att JRCC blir räddningsledare då man misstänker att det 
finns personer i vattnet. JRCC vill i det läget ha hjälp från den kommunala räddningstjänsten med att söka 
med båt i vattnet kring Malmöfjärden, samt att JRCC har utryckt en önskan om att insatsledaren skall vara 
deras ögon på plats. Innan samtalet avslutas har man kommit överens om att kommunikationen skall ske 
via RAPS-6 och SAR-22, SOS kopplar samman dessa två kanaler till en talgrupp.  
 

Framkörning 

Framkörningen sker genom att brandpersonalen åker brandbil 6010 till brandbåten 6090. Därefter 
bemannar brandpersonalen brandbåten 6090. Insatsledaren åker bil 6080 landvägen mot Hörnskatan 
tillsammans med polis och ambulans. Under framkörning med brandbåt 6090 försöker man få kontakt 
med SSRS båt via RAKEL-radio utan att lyckas. Skeppare på brandbåt 6090 ropar ut ”fri framfart i 
farled” då att man går genom en hastighetszon på sju knop. 
 

Framkomst 

Bil 6080 och ambulansen kommer fram till vändplatsen ca. 300 meter från olycksplatsen samtidigt. Man 
springer mot olycksplatsen och ser den upp- och nedvända båten på stranden. SSRS båt och brandbåten 
kommer fram till olycksplatsen samtidigt som ambulanspersonal och insatsledare. Man sätter iland en 
person från varje båt med sjukvårds- och övrig utrustning. Räddningspersonalen ser att två personer ligger 
bredvid båten, samt två personer ligger under den upp- och nervända båten. 
 

Beslut, inriktning 

Räddningstjänst, ambulans och SSRS arbetar på olycksplatsen först med sjukvårdande uppgifter. Därefter 
fortsätter räddningstjänsten med losstagning och transport. SSRS båt och sjöräddningens helikopter söker 
av vattnet, polis med hund söker av terrängen runt olycksplatsen efter ev. fler personer.  
 

Utförande av insats 

Personalen kan vid framkomst konstatera att två personer ligger på land utanför båten. En av personerna 
lever men är svårt skadad och medvetslös, medan den andra är avliden. Ytterligare två personer ligger 
under den upp- och nedvända båten, dessa personer är också avlidna. Personalen koncentrerar sig 
inledningsvis på att hjälpa personen som är vid liv. Det är en sträcka på ca. 300 meter i besvärlig terräng 
till farbar väg. Brandmän och personal från SSRS hjälps åt med att bära bår. En brandman blir avdelad till 
chaufför för att köra ambulansen till sjukhus. Eftersom det endast fanns en överlevande som var svårt 
skadad så lämnar båda ambulanssjukvårdarna olycksplatsen för att vårda patienten under färden mot 
sjukhuset. Ytterligare ambulanser är larmade till olycksplatsen. Den avlidna personen som ligger på 
stranden avtransporteras så fort fler ambulanser anländer. JRCC har även rekvirerat en helikopter för att 
hjälpa till med sökandet efter ev. flera personer. Man söker både till sjöss och på land. Polisen har en 
hundpatrull på plats för eftersök i terrängen. Man vet till början inte hur många personer det var i båten.  
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Under tiden får man bekräftat att en person har klivit av båten i Skidsta, och att man var fem personer i 
båten från början. 
 
Brandbåt 6090 får order av insatsledaren att lägga till vid Hägglundbryggan som ligger en bit bort från 
olycksplatsen, personalen blir hämtad med bil och körd till olycksplatsen för att förbereda ett lyft av båten 
för att komma åt de två avlidna som ligger under. Under tiden transporterar SSRS båt en brandman till 
brandbåtens kajplats i stan för att hämta brandbil 6010 och den lyftutrustning som behövs på 
olycksplatsen. 
 
Lyftet av båten gör brandpersonalen med lågtryckslyftkuddar som lyfter ca. 60 cm högt. Det är tillräckligt 
för att få ut de avlidna personerna. När de två avlidna är lagda på bårarna så tar räddningspersonalen i 
form av ambulans-, brand-, polispersonal samt SSRS personal en tyst minut för de drabbade, innan de 
avtransporteras. 
 

Avslutande av räddningstjänstens insats 

Räddningstjänst avslutas klockan 13:50 av JRCC som varit räddningsledare. Polisen spärrar av i väntan på 
teknisk utredning, samt så att ingen obehörig får tillträde till området. 
 

Analys och slutsatser 

Ledning av händelsen och samverkan med andra myndigheter 

JRCC (sjöräddningen) är räddningsledare och befinner sig på centralen i Göteborg, och leder arbetet på 
sjön och i luften. Räddningsledaren har utryckt en önskan om att insatsledaren skall vara deras ögon på 
plats, samt att han leder arbetet på olycksplatsen som är på stranden och står i kontakt med JRCC och SOS 
under insatsen. 
 

Medlyssning 

Räddningstjänstens insatsledare, sjöräddningens befäl och SOS räddningsåtgörare i Sundsvall medverkar i 
larmintervjun som SOS larmoperatören håller i via medlyssning. SOS larmoperatör som tar emot larmet 
väljer att inte lämna över intervjun till sjöräddningen då man inte vet exakt var olyckan har inträffat, eller 
var båten och ev. personer befinner sig. SOS operatören får hjälp av sjöräddning och räddningstjänst under 
intervjun med frågor som dessa myndigheter vill ha svar på innan man drar igång räddningsaktionen.  
 
Alla inblandade personer i medlyssningen är överens om att det har gått väldigt bra till, att man fått den 
information och möjlighet till frågor som man behöver. Samt att man kunnat bestämma vem som är 
räddningsledare och har ansvaret, samt hur samverkan skall gå till. 
 
Radiosamband 

Efter intervjun kommer man överens om att använda Rakels talgrupp RAPS-6 för landenheter och SAR-
22 för Sjöräddningens enheter. SOS sammankopplar talgrupperna till en gemensam talgrupp så 
räddningstjänst och sjöräddning kan samverka med varandra på rakel.  
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Denna sammankoppling är oerhört viktig, då det är väldigt struligt att leta kanaler som man aldrig annars 
använder under en stressade former som en framkörning. I detta fall har sammankopplingen fungerat 
mycket bra.  
 
Samband mellan räddningsledare och insatsledare går även på mobil telefoni, framförallt när känsliga 
uppgifter skall utbytas. Dessa samtal kopplar SOS fram.  
 
VHF-radio används av sjöräddningen för kontakt med helikopter och SSRS båt.  
 
Normal sambandsplan för sjöräddningen är att VHF-radio används för sjögående enheter och RAKEL-
radio används för räddningstjänst, ambulans och polis. Sambandet för räddningstjänst är RAKEL.  
 
Brandbåt 6090 har VHF-radio ombord, landgående enheter har ej någon VHF-radio. 
 
Räddningstjänst 

När en händelse bedöms som räddningstjänst, måste någon myndighet vara ansvarig för att en 
räddningsinsats kommer till stånd. I många fall är det SOS Alarm som får en initial indikation på att 
någon behöver hjälp och gör en första bedömning av ansvarsfördelningen. I de fall gränssnittet inte 
tydligt kan bedömas måste SOS-centralen aktivera de myndigheter som kan vara aktuella så dessa får 
göra en egen bedömning av sitt ansvar. Att vara ansvarig för räddningstjänst betyder inte att man själv 
behöver utföra räddningsinsatsen.  
 
När det gäller ansvar brukar man betona en skyldighet och en rättighet. Skyldigheten ligger i att se till så 
att räddningstjänst bedrivs och att betala de kostnader som uppstår. Rättigheten ligger i att få leda och 
fördela arbetet i samband med räddningsinsatsen.  
 
Varje aktör måste känna till sitt och den andres lagstöd. Risken finns att ingen gör någonting i tron om att 
det är den andres ansvar. 
(T. Bengtsson: Operativ juridik för räddningstjänsten.) 
 
1 kap. Inledande bestämmelser 
1 kap. 6§   

Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna lag skall samordna 
verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs. 
 

6 kap. Särskilda skyldigheter för enskilda, kommuner och statliga myndigheter 
6 kap. 7 § Skyldighet att medverka i räddningstjänst 

En statlig myndighet eller en kommun är skyldig att med personal och egendom delta i en räddningsinsats 
på anmodan av räddningsledaren och vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen på anmodan av 
den myndighet som ansvarar för saneringen. En sådan skyldighet föreligger dock endast om myndigheten 
eller kommunen har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet. 
 
I detta fall har man vid medlyssningen kommit överens om att sjöräddningen tar på sig ansvaret att inleda 
räddningstjänst. JRCC blir därmed räddningsledare för insatsen och den kommunala räddningstjänsten blir 
en samverkanspartner. Vid framkomst konstateras att båten och personerna ligger på land. Vilket betyder  
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att det är kommunens skyldighet att bedriva räddningstjänst på olycksplatsen. Däremot är det fortfarande 
statlig räddningstjänst då man befarar att det kan finnas personer i vattnet. Räddningsledaren och 
insatsledaren kommer dock överens om att statlig räddningstjänst fortsätter under räddningsarbetet.  
 
Man kan tänka sig att man hade delat upp insatsen på en kommunal och en statlig räddningstjänst. Där den 
statliga räddningstjänsten består av efterforska och eventuellt rädda personer som är eller kan befaras vara 
i sjönöd. Den kommunala räddningstjänsten består då av losstagning och lyftning av båten för att komma 
åt de avlidna personerna under båten. Så länge man inte är i behov av att göra myndighetsutövning vid 
räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Eller om man inte ämnar ta betalt för insatsen så är det 
troligen fullt möjligt att ena parten står för räddningstjänst, och den andra parten samverkar som i detta 
fall. Man skall dock vara medveten om skyldigheter och rättigheter under räddningstjänst och samverkan. 
 

Eget genomförande av insatsen  

Det är viktigt att personalen har försåtelse för att det kan ta tid vid medlyssningen, och att man låter 
insatsledaren få den information som han behöver för att kunna ge en order eller inriktning, samt vilket 
material och fordon som kan behövas för insatsen. Det är lätt att tycka att det tar tid och att man börjar 
fråga och ”surra” innan insatsledaren fått klarhet om händelsen. Det kan även bli en viss frustration under 
tiden medlyssningen pågår, då man inte vet vad det är för typ av olycka, var olyckan har ägt rum, och att 
man tycker att det tar lång tid innan ordergivning. Det är också viktigt att låta SOS-operatören sköta sin 
intervju riktigt. 
 
Medlyssningen för insatsledaren är en stor fördel många gånger, framförallt vid denna insats som är en 
samverkan med statlig räddningstjänst. Möjligheten att kunna prata med sjöräddningen direkt vid 
medlyssningen och lägga upp strategin för insatsen. 
 
Insatsledaren bestämmer att brandpersonalen åker med basbil 6010 till hamnen där båten ligger, han själv 
åker bil 6080 landvägen till olycksplatsen. Diskussioner har förts huruvida man skall ha en basbil stående 
på kajen när man är på insatser i skärgården. Diskussioner angående detta bör tas i befälsgrupperna. 
 
En av brandmännen klär sig i vattenlivräddningsdräkt för att kunna undsätta personer som ligger i vattnet. 
Vid framkomst till olycksplatsen kan man dock konstatera att olycksbåten och 4 personer ligger på 
stranden. Det blir då ett omfall för räddningstjänsten, och insatsen blir ett arbete på land som liknar arbetet 
vid en trafikolycka. Arbetet med att lyfta båten gick lugnt och värdigt till, man hade två säkerhetsmän med 
pulversläckare till hands eftersom det luktade bensin runt båten.  
 
Att använda lågtryckskuddarna var ett bra alternativ. Andra alternativ var att använda högtryckskuddar 
som lyfter lägre höjd. Vilket hade gjort att man hade varit tvungen palla med pallningsvirke och göra 
omtag. Även en traktor med skopa/pallgafflar hade man som alternativ, dock så var det inte helt lätt att ta 
sig till stranden med traktorn. 
 
Personalen på plats hade en tyst minut för de omkomna personerna. Man kände att det var rätt i detta läge. 
Hur skall räddningstjänsten hantera ”tyst minut”? När skall man ha ”tyst minut”? vid olyckor? vid IVPA? 
Vid suicid? Varför skall vi ha ”tyst minut” ? Är det för att det blir ett avslut för räddningspersonalen? eller  
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är det för att hedra de omkomna? Kan man ha en rutin? eller skall personalen bestämma från gång till 
gång? Diskussion och ett beslut bör tas. 
 

Kamratstödjarfunktionen 

Kamratstödsamtal har hållits med personalen enligt rutinerna efter denna händelse med dödlig 
utgång. 
 
Enligt ”Instruktion för krishantering V.3.4.2.1” skall Brand och säkerhet Örnsköldsvik arbeta 
förebyggande för att undvika att arbetstagarna utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet. En 
del i detta arbete är att utföra krisstödjande samtal efter händelser. Dessa samtal ska 
genomföras med närmaste chef, tjänstgörande insatsledare, RCB eller utbildade 

samtalsledare, helst från den egna organisationen. 
 

All berörd personal ska närvara vid det stödjande samtalet, gruppen ska bestå av högst 15 
personer. Om personal från annan organisation ska delta vid samtalet så ska detta vara väl 
känt och accepterat av den egna personalen. 
 
I avslutningsfasen sammanfattar samtalsledaren de inblandades upplevelser. Samtidigt 
bestämmer man om det känns tillräckligt med den genomgång man haft eller om man upplever 
behov av ytterligare genomgång. I många fall räcker det med en genomgång, men efter vissa 
situationer kan det krävas fler genomgångar innan gruppen känner sig klar. I vissa fall kan 
det också uppstå ett behov av mer kvalificerad psykologisk hjälp. 
 
Insatsledaren tar kontakt med RCB (chef i beredskap) om att kalla in samtalsledare för att hålla 
kamratstödsamtal med personalen. RCB får dock inte tag på någon samtalsledare som kan hålla i samtalet, 
utan insatsledaren tar hand om det själv, då han är utbildad samtalsledare.  
 
När insatsen avslutas kommer insatsledare överens med personalen på SSRS att man träffas på 
räddningstjänsten för att utföra kamratstödjande samtal, samt genomgång av samarbetet och samverkan 
under händelsen. Det görs direkt efter att SSRS landstigit i hamn med sin båt och tagit sig till 
räddningstjänsten.  
 
Ambulans- och brandpersonalen samlas hos räddningstjänsten för kamratstödjande samtal och genomgång 
av händelsen.  
 
Insatsledaren väljer att ha två kamratstödsamtal, det ena med personalen från SSRS, och det andra med 
brand- och ambulanspersonal. Anledningen är att inte få för stor grupp, samt att personalen har olika 
bakgrund och olik ”ryggsäck”. SSRS personal är frivilliga personer med lite erfarenhet av olyckor, samt 
att man är ett nystartat sällskap i Örnsköldsvik. 
 
Brandpersonalen och den insatsledare som var tillsammans på denna händelse jobbar frekvent med 
varandra, vilket gör att man har möjlighet att prata om händelsen vid flera tillfällen, utan att man har ett 
regelrätt uppföljande samtal. 
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En vecka efter händelsen var insatsledaren med på ett kamratstödsamtal på ambulansstationen för de 
ambulansbesättningar som inte var med på räddningstjänstens kamratstödsamtal. Detta initieras av 
enhetschefen för ambulansen, samtasledaren var från ambulanssjukvården. 
 
Två veckor efter händelsen initierar JRCC ett samtal för personalen på SSRS, man har bjudit in POSOM 
och insatsledaren till detta samtal. Då det förflutit några veckor sen händelsen, så har det dykt upp lite 
frågor och funderingar från personalen. Insatsledaren och personalen från POSOM svarar så gott man kan 
på frågorna. Alla inblandade tyckte att det var en bra träff.  
 
SSRS personal har tillgång till krishjälp och kamratstödsamtal via sjöräddningen i Göteborg, men tycker 
att detta kamratstödsamtal med räddningstjänstens samtalsledare har varit bra, och vill även kunna nyttja 
dom för kamratstödsamtal vid andra händelser. Räddningstjänsten bör upprätta avtal med SSRS om att 
nyttja räddningstjänstens samtalsledare, om det är av intresse.  
 
Kamratstödsamtalen skall en enligt räddningstjänstens rutin göras, och har så gjorts på ett bra sätt. Det har 
av personalen upplevt som bra och givande samtal. 
 
Uppföljande samtal bör man ha efter något eller några dygn, då man har hunnit tänka och fundera kring 
händelsen som man varit på. Detta bör finnas i riktlinjen att det skall göras. 

Orsaker till olyckan 
Orsaken till olyckan tas inte upp i denna utredning. Hänvisning till polisutredningen. 
 

Erfarenheter 
Medlyssningen för insatsledaren är en stor fördel många gånger, framförallt vid denna insats som är en 
samverkan med statlig räddningstjänst. Möjlighet att kunna prata med sjöräddningen direkt vid 
medlyssningen och lägga upp strategin för insatsen. 
 
Viss frustration sker vid medlyssningen då man inte vet vart olyckan har ägt rum, viktigt att låta SOS-
operatören sköta sin intervju riktigt. 
 
Är det kommunal räddningstjänst eller statlig räddningstjänst? Vad vill sjöräddningen ha hjälp med? 
Insatsledaren måste få tid till att göra sig en bild av läget! 
 
SOS sammankoppling av RAPS6 och SAR22 till en talgrupp för samverkan mellan statlig räddningstjänst 
och kommunal räddningstjänst har underlättat mycket för kommunikationen. 
 
Vid detta tillfälle hade inte ambulanspersonalen någon bår med sig till olycksplatsen, utan man använder 
sig av en spineboard som SSRS båt har för att bära den skadade personen till ambulansen. 
 
Bra om vi kan fortsätta med kamratstödsamtal tillsammans med den ambulanspersonal som varit med på 
händelser. 
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Dålig radiotäckning i båt 6090 för bärbara rakelenheter. Det beror på att färgen på båten inte släpper 
genom radiovågor. Den stationära radion fungerar bra. 
 

Rekommendationer 
Att brandpersonalen vid medlyssningen inte stressar upp sig och ”surrar” innan insatsledaren fått klarhet 
om händelsen.  
 
Spärra av ett ordentligt område på olycksplatsen så att publiken inte kommer för nära och ser för mycket. 
 
Nyttja SOS för att koppla telefonsamtal till i detta fall, sjöräddningen. Fördelen blir att man har kontakt 
med SOS i större utsträckning, SOS kan ligga kvar som trepart om man vill. 
 
Efter en händelse kan man med fördel ringa SOS för att stämma av samverkan och förhoppningsvis tacka 
för bra samarbete.  
 
Alltid fundera på kriterierna för räddningstjänst. När ska räddningstjänst bedrivas? När skall samverkan 
ingås? 
 
Uppföljande samtal bör man ha efter något eller några dygn, då man har hunnit tänka och fundera kring 
händelsen som man varit på. Detta bör finnas i riktlinjen att det skall göras. 
 
Vid utryckningskörning med båten bör man begära/tala om på VHF-radion kanal 16 att man behöver ”fri 
framfart i farleden” samt att man har blåljus på. Detta bör det finnas en rutin på. 
 
Räddningstjänstens båt bör ha någon typ av bår (Höganäsbår, Spineboard). Det bör även finnas 
nackkragar och ev. någon typ av spjälningsutrustning för ben/armbrott 
 
Bättre belysning på båten vid mörker, samt röd belysning i hytten. 
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Bildbilaga  
 

 
 

 

 
 Bild 2. Bojen som blivit påkörd, samt olycksplatsen på land.             Foto: Allehanda 

Ungefärlig position för 
haveriplatsen 

Bojen som blivit påkörd 

Ungefärlig färdväg för 
båten 
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 Bild 3. Olycksplatsen. 
 
 

 
 Bild 4. Olycksbåten. 


