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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp 
och räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande 
arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. I Södra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund ingår kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
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Sammanfattning 
 
På eftermiddagen den 5 juli 2016 kör en lastbil in i en annan lastbil,den lastbil som blir påkörd är 
farligt gods transport. Tanken som går sönder innehåller flygbränsle, farlighetsnummer 30, UN 
1863. Chaffören till lastbilen som kör in i farligt gods transporten blir svårt skadad och behöver 
hjälp för att kunna lämna olycksplatsen. 13 kubikmeter av flygbränslet  rinner ut på vägbanan och 
sedan ner i dike. Händelsen övergår sedermera i en miljöolycka där arbetet inriktas på att 
omhänderta flygbränslet.  
 

 
Bild 1 visar lastbilen som körde in i farligt gods transporten.  
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Förkortningar 
 
 
 
RL Räddningsledare enligt LSO (2003:778) 
FiP Första insatsperson 
RCB Räddningschef i beredskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utredare 
Joel Jacobsson, brandingenjör LTH 

Granskad och godkänd 
Andreas Leandersson 
Områdeschef Skydd och Samhälle 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ansvarig chef för avdelningen Samhällskydd och beredskap har beslutat att en 
olycksundersökning ska genomföras av aktuell händelse. Den redovisas i form av en fördjupad 
insatsuppföljning skälet till detta är omfattningen på uppföljningen inte vald metodik eller analys.  

1.2 Syfte med insatsuppföljningen 
Insatsuppföljning är en viktig del av verksamhetsuppföljningen inom SÄRF och syftar till att: 

- uppfylla gällande lagkrav 

- klargöra orsakerna till händelsen samt eventuellt föreslå olycksförebyggande åtgärder 

- klarlägga räddningsinsatsens genomförande och utgöra beslutsunderlag för insatsutvecklande 
åtgärder. 

1.3 Frågeställningar 
Genomfördes räddningstjänsten arbete på ett tillfredställande sätt? Finns det möjlighet att 
förbättra genomförandet till nästa insats? 

1.4 Avgränsningar 
 
Utredningen berör enbart det direkta olycksförloppet och händelser i anslutning till detta.  

1.5 Insatsuppföljningens omfattning 
Datainsamlingen är baserad på:  

- Intervjuer med: Räddningschef i beredskap, Stabschef, Insatsledare, Styrkeledare Borås, 
Styrkeledare Ulricehamn tillika FiP, Brandman tillika CBRNE ansvarig, Miljö och hälsa 
Ulricehamn, Miljörestvärdesledare samt representant för denna på olycksplats, Entropi. 

- Dokumentation i form av insatsrapport och miljörestvärdesrapport. 

Den utredningsmetod som främst använts är intervjuer med inblandade aktörer. Utifrån resultatet 
på dessa intervjuer så har en värdering gjorts av uppgifter innan erfarenheter och förslag till 
åtgärder presenteras.  

1.6 Erfarenhetsåterföring 
Olycksutredaren har redovisat insatsuppföljningen för Förbundsdirektör, TF Räddningschef samt 
Stabschefer och Insatsledare.  

Delgivning av rapport:  

- mejlas till alla styrkeledare, insatsledare och räddningschefer i beredskap inom SÄRF  

- publiceras på Serfnet under Utredningar och Insatsuppföljning/Erfarenhetsåterföring  

- skickas till Miljö och hälsa Ulricehamn 

- Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB 
 



6 (12) 

 

 

 
    

Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås         033-17 29 00 (vx) 033-17 29 25 (fax) serf@serf.se www.serf.se 
 

 
 

 
 

2. Resultat från datainsamling 

2.1 Olyckan 

2.1.1 Händelseförlopp innan räddningstjänstens ankomst. 
På eftermiddagen den 5 juli 2016 kör en lastbil in i en annan lastbil, den lastbil som blir påkörd är 
transport av farligt gods. Tanken som går sönder innehåller flygbränsle, farlighetsnummer 30, UN 
1863. Chauffören till lastbilen som kör in i farligt gods transporten blir svårt skadad och behöver 
hjälp för att kunna lämna olycksplatsen. Läckage av flygbränsle pågår. 

2.1.2 Olycksplatsen 
Är belägen på riksväg 40 i den branta stigning som sker precis öster om Ulricehamns tätort.  

2.1.3 Skador 
Det är för närvarande svårt att uppskatta kostnaderna då mätningsarbete återstår och allt utfört 
arbete ännu inte är fakturerat. Kostnaden för olyckan kan för närvarande grovt uppskattas till 5 
miljoner, alla kostnader inkluderat. Den stora kostnaden kommer dock att uppstå om det 
utsläppta ämnet når grundvattnet.  

2.2 Räddningsinsatsen 

2.2.1 Larminformation och resurser 
Den första larminformationen är ”lastbil-personbil, farlig gods”. De styrkor som larmas till 
platsen är Ulricehamn, Borås och Vegby. Efter cirka 30 minuter larmas även Viskafors till 
olycksplatsen. 

2.2.2 Insatsens genomförande på skadeplats 
Under detta avsnitt redovisas intervjuer med olika funktioner inom räddningstjänsten 
organisation. Personer redogör för sina upplevelser och beslut under räddningsarbete. I vissa fall 
kan en del uppgifter framstå som motstridiga. Inget arbete har utförts för att utröna orsaken till 
sådana avvikelser.  
 
FiP/Styrkeledare Ulricehamn i 252-6060 
Fip:en uppger att adress och annan information under utlarmning är tydlig och förstålig. Vid 
ankomst till olyckan läcker det flygfotogen i kraftig omfattning. Fip:en uppger att det är 
livräddning av chauffören som kört in i tankbilen som är det kritiska att lösa. Vid avtransport av 
den skadade så hamnar ambulans nära spillkanten. Avståndet bedöms till cirka 15 meter mellan 
ambulans och spillkant. Fip:en upplever att radiokommunikationen är väldigt svår på grund av att 
kanalen är ständigt upptagen genom att flera olika aktörer sänder på kanalen. Fip:en är generellt 
sett tillfreds med hur insatsen genomfördes i efterhand känner han att säkring mot brand borde 
genomförts samt att västergående körfält borde ha spärrats.  
 
Insatsledare i 252-1080  
Insatsledaren som vid framkomst kommer att fungera som räddningsledare under insatsens 
genomförande uppger att han har väldigt svårt att kommunicera via radiosystemet. Anledningen 
till detta är att flera personer inom den egna organisationen och andra organisationer använder 
radiokanalen. Insatsledaren väljer att ringa till styrkeledaren i 52-1020 för att kunna diskutera 
insatsens genomförande.  Insatsledaren upplever att det under framkörning är svårt att få en 
uppfattning om Ämnets farlighet eftersom bedömningen varierar.  
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Vid ankomst till olycksplatsen beslutar insatsledaren att säkra mot brand vilket ges i uppgift till 
räddningsstyrkan från Borås samt att spärra vägen från Jönköping. Insatsledaren uppger också att 
han inledningsvis är bekymrad över att privata bilister står väldigt nära utsläppsplatsen. Vid 
närmare kontroll visar det sig att flygfotogenet runnit ut i diket istället för att rinna längs med 
vägbanan vilket innebär att faran för privata bilister får anses som ringa. Ett avspärrningsband 
kommer upp för att indikera ett skyddsavstånd. Innanför denna ska personal ha brandkläder och 
andningsskydd för att vistas.  

 
Bild 2 visar avsprärrningsband och åtgärder i ett senare skede av olyckan. 
 
Någon zonindelning enligt het, varm och kall zon görs aldrig vid räddningsinsatsen.  
 
Räddningsinsatsen övergår relativt fort från livräddning till miljöräddning. Vart har det aktuella 
läckaget tagit vägen? En person i styrkan från Ulricehamn tror sig veta att spillet går till dammar. 
 
 
 

 
Bild 3 visar dammens utformning och vidtagna åtgärder.  
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Kontakt söks med miljö och hälsa i Ulricehamns kommun som kommer till olycksplatsen. 
Insatsledaren uppger att kontakten med miljö och hälsa är förbättringsbar då de ringer om 
varandra samt att när de ansluter till olycksplatsen så har insatsledaren inte kännedom att de avser 
att komma dit. Miljö och hälsa har inte kännedom om vart dammar finns placerade utan får börja 
leta i kartmaterial så att de kan lokaliseras.  
 
Då dammarnas lokaliserats läggs länsor för att samla upp spillet. Via miljörestvärdesledare har 
även företaget Entropi AB engagerats vilka också ansluter till platsen och bistår med material och 
åtgärder. En åtgärd som senare genomförs efter räddningsinsatsen avslutande är att 
slamsugningsbilar suger flygfotogen och vatten ur dammarna för att förhindra spridning.  
 
Inre befäl, samt RCB i räddningscentralen, Borås  
 
Inre befäl uppger att då larmet kommer in till ledningscentralen finns mycket personal i centralen 
av olika anledningar. Detta faktum leder till att den inre ledningen genomförs med god 
personalförsörjning. Även RCB finns i ledningscentralen. Inre befäl framhåller att samarbetet 
med RCB fungerar väl mycket på grund av att RCB inte håller sin formella roll utan börjar arbeta 
med de arbetsuppgifter som behöver lösas. Det som gör arbetet svårt i ledningscentralen är att de 
får ett farlighetsnummer som inte korrelerar med UN-numret. Detta leder till stor osäkerhet 
vilken typ av ämne som är involverat i olyckan. Farlighetsnummer 80 rapporteras in vilket inte 
stämmer med UN numret för flygfotogen.  
 
Inre befäl har inte kännedom om placering på dammar i Ulricehamn och ledningscentralen har 
stora svårigheter att nå miljö och hälsa och göra dem uppmärksamma på att olyckan har skett. 
Genom att kontakta säkerhetssamordnaren i Ulricehamn så kan denne gå in och bryta 
sammanträdet som miljö och hälsa har och därigenom få kontakt. Vid arbetet i ledningscentralen 
används stödet för farliga ämnen främst av RCB. 
 
Inre befäl är i efterhand kritisk mot att de inte meddelande något riskavstånd med ämnet utan 
enbart vilket ämne det rörde sig om. I och med att det fanns så mycket personal att tillgå borde 
stabsrummet används och mer tydliga funktioner ha tilldelats.  
 
Styrkeledare Borås i släckbil 252-1020 
 
Styrkeledare Borås uppger att en trolig del i osäkerheten kring ämnet förutom svårigheter kring 
rapportering av farlighetsnumret är att i de pärmar för farligt gods som finns i räddningsfordonen 
så anges att flygfotogen har 33 i farlighetsnummer. Det aktuella ekipaget hade trots samma UN 
nummer 1863 enbart 30 angivet i farlighets nummer. Vid uppsäkringen på olycksplats så kan 
styrkeledaren inte återge om skum ansluts eller om det sker med enbart vatten. 
 
Styrkeledaren uppger att om vägen i västlig riktning hade stängts i ett tidigare skede hade det varit 
en bra angreppsväg med exempelvis tankbil med vattenkanon i händelse av brand. Vidare återger 
han svårigheten att kommunicera under framkörning på grund av ständig trafik på radiokanalen.  
 
Brandman i 252-1060 tillika CBRNE ansvarig 
 
I skolboksexempel skapar man den varma zonen utifrån hur långt farliga gaser sprider sig. Vid 
denna typ av olycka kunde förutsättningarna blivit mycket annorlunda. I och med att mycket 
vätska rann ut och det skedde i en backe, så rann vätskan nerför backen. Eftersom vägen är gjord 
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för att vatten ska rinna av ner i diket rann vätskan så klart ner i diket. Därifrån rann den neråt. 
Längs med bilkön. Hade det varit en vätska vars ångor skapat ett större riskområde så hade det 
blivit en väldigt stor varm zon. I den varma zonen hade det även stått många bilar. Vid den 
aktuella olyckan var avångningen så ofarlig att den varma zonen inte påverkades. Lärdom: Vid 
stora vätskeläckage; ta hänsyn till hur marken lutar vid zonindelning och fordonsuppställning. 
  
Olycksplatsen var på en vägsträcka som är nedsänkt som i en dalgång med höjder på båda sidor. I 
en sådan ”dalgång” får vinden bara två riktningar. I vårt fall var vinden västlig. Vilket gjorde att 
den varma zonen växte bort från bilkön. Hade olyckan inträffat i motsatt körriktning hade varm 
zon istället växt in över bilkön. Lärdom: I dalgångar eller i nedsänkta vägavsnitt kan det råda en 
vindriktning som inte är densamma som i naturen för övrigt. Antingen går vinden med eller mot 
den stillastående trafiken. 
  
Saneringensenheten från deltidsstyrkan i Dalsjöfors kom inte till platsen. Om detta berodde på att 
de glömde att larmas ut eller om det var ett aktivt beslut att inte larma dem så är det förmodligen 
det förstnämnda. Om olyckan kommer in som en trafikolycka ligger Dalsjöfors inte med i 
larmplanen. Lärdom: Det är viktigt att inre befäl kontrollerar att Dalsjöfors larmas ut vid olyckor 
med farliga ämnen. Personal och utrustning för sanering finns i Dalsjöfors. 
 
Intervjuer med personal från miljö och hälsa 
 
Intervjun med miljö och hälsa har utförts med förutbestämda frågor för att få en tydligare 
koppling till målsättningen med olycksutredningen. Frågorna redovisas nedan ihop med de svar 
miljö och hälsa lämnat. 
 
Vad kunde räddningstjänsten gjort bättre? 
Oklart var miljöinspektören skulle bege sig, fick inte kontakt med inre befäl då det ständigt var 
upptaget på telfonnr.    
Räddningstjänstens länsor är inte effektiva mot att suga upp själva läckaget.  
Kontakt med insatsledare blev svår eftersom att numret inte syntes och därför gick det inte att 
ringa upp.  
 
Fanns det åtgärder som inte blev utförda? 
Första grävningen behövdes göras om men detta berodde inte på räddningstjänstens agerande. 
 
Fanns det någon åtgärd som var en avgörande framgångsfaktor? 
Entropi och räddningspersonal som kunde arbeta med att förhindra spridning var snabbt på 
plats. Positivt att miljörestvärdesräddare kommer in tidigt.  
 
Vad har olyckan fått för konsekvenser? (miljömässiga och ekonomiska) 
Miljömässiga inte fastställda för närvarande. Några månader kvar innan eventuellt spill kan nå 
grundvattnet. Kostnad för kommunen som kommer faktureras våghållare/åkare är i 
storleksordningen 1 miljon. Bäcken är skadad en bit ned, inga skador i Ätran. Grundvattnet kan 
komma att förorenas. Gruslagret kommer att vara fortsatt förorent. 60-70 miljoner om 
förorening når grundvattnet.  
 
Hur värderar miljö och hälsa sin insats? 
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Ingen värdering är ännu gjord, ska göras en rapport som är klar i feb. Spontan bedömning 
insatsplan saknades, kartmaterial var utspritt. Två personer skickades till plats, två personer 
arbetade på kontor en bra fördelning. . 
 
Ska dagvattensystem utmed vägar finnas inlagda i något ledningssystem hos räddningstjänsten eller kommunen? 
2014 hade Trafikverket ett uppstartmöte men det blev aldrig något av det.  
Någon form av system måste upprättas för att kunna veta vilka system som finns med vilka 
vägar. Trafikverket har en konsult inkopplad (COWI AB) för att lösa frågan utmed riksväg 40. 
 
Rätt eller fel att spola vägbanan med vatten? 
Ingen bra åtgärd, det accelererar förloppet genom att spola vägbanan. Går från en hårdgjord yta 
till en gruskant. Matjord, gräs är bra på att fånga upp föroreningar, grus är signifikant sämre.   
 
Vad hade den miljömässiga påverkan av att lägga ut skum inneburit? (Om spillet varit i ansamlat i anslutning 
till chauffören så hade det varit nödvändigt att göra en sådan åtgärd.) 
Hade fotogenet påverkat blandingen med vatten. Risken är att skummet hade minskat 
ytspänningen och spätt ut ämnet. Själva mängden skum hade inte påverkat olyckan.  
 
Övrigt 
Rakel finns i kommunen, miljö och hälsa funderar på att lära sig det systemet för att kunna 
kommunicera bättre vid en eventuell olycka. Entropi kan aktiveras direkt, utan 
miljörestvärdesräddare, för att spara tid. 500 meter tidigare fanns tätskikt, tät morän. Vid den 
aktuella olycksplatsen fanns inga åtgärder i form av tätskikt eller liknande. 1 kbm eller större 
utsläpp av farligt ämne bör alltid resultera i kontakt med miljörestvärdesräddare enligt miljö och 
hälsas uppfattning. 
 
Intervju med miljörestvärdesledare 
 
Delsaneringskostnad är uppe i 1,5 miljoner men ärendet är långt ifrån avslutat.  
Läckage skulle gå till uppsamlingsdammar vilket det också gjorde. Ingen väg till dammarna vilket 
innebar att en väg fick byggas. Byggs det uppsamlingsdammar så ska det också gå att nå dem 
annars tappar de sin funktion.  
 
I övrigt har miljörestvärdesledaren inget att tillföra angående räddningstjänstens arbete utan 
hänvisar till restvärdesrapporten som finns som bilaga 1 till utrednigen.  
 
Intervju med Entropi AB 
Entropi lade ut länsor och så kallade ”skimmer”, en typ av flytande presenning, i dammarna. 
Entropis länsor består av "float absol" som har en bättre förmåga än SÄRF:s länsor. Oljan har 
inte gått förbi dammsystemen. Entropi gör bedömningen att grundvattnet inte kommer att bli 
kontaminerat, baserat på jämförbara olyckor men det går inte att fastslå det helt säkert ännu. 
Vidare gör Entropi bedömningen att om skum hade lagts ut finns en risk att flygfotogenet hade 
löst sig i större omfattning i vattnet och då blivit svårare att sanera.  
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3. Erfarenheter 

3.1 Lärdomar 
Erfarenheterna från den aktuella olyckan är flera till antalet. Det som bör nämnas är att 
räddningsinsatsen förlöper med ett relativt gott resultat är på grund av att flygfotogenet aldrig 
antänds. Hade fotogenet antänts så hade förmodligen skadeförloppet blivit värre då fler 
människor hade skadats och den miljömässiga påverkan blivit större under räddningstjänstens 
förmodade släckning.  
 
Se tabell nedan under 3.2 för det erfarenheter räddningstjänsten gör utav den aktuella olyckan.  

3.2 Förslag på åtgärder 
Rekommendationer av vilka kortsiktiga och/eller långsiktiga åtgärder som kan vara aktuella 
redovisas nedan i punktform tillsammans med ansvarig person/funktion och tidsplan. 
  
Räddningsplanering Ansvarig person/funktion 

Erfarenhet  Rekommendation Åtgärd/kommentar Ansvarig Tidsplan 

• Kraftig 
begränsad 
möjlighet till 
kommunikatio
n via radio. 

 

Radiodisciplin måste övas. Kårer 
som inte agerar rätt måste få 
återkommande övning.  

Sambandsövningar där 
insatstalgrupper 
används.  

Pa, Mh, Od fortlöpande 

• Svårt att fastslå 
ämnets 
egenskaper. 

 

Använd enbart ett system för att 
fastslå ämnets egenskaper. RiB 
och farligt gods pärmarna är inte 
helt samstämmiga.  

 Mh, Ni, 21 Våren 2017 

• Ingen 
zonindelning 
enligt het, 
varm och kall. 

 

Återkommande övning  Mh, Ni fortlöpande 

• Ingen säkring 
mot brand 
genomförs 
initialt. 

 

Skumövningar måste genomföras 
åtminstone teoretiska. 

 Mh, Ni, 21 Våren 2017 

• Mötande trafik 
stängs ej 
initialt. 

• Dalsjöfors som 
saneringsstatio
n larmas inte 
ut.  

 

Saneringsstation måste komma 
som en påminnelse då farligt 
gods är inblandat. Går det att 
ändra rutin hos SOS? 

 Mr Våren 2017 

• Lokalvind då 
olyckan sker i 
en dalgång 
samt att 

Kunskap genom att ta del av 
denna olycksundersökning.  

Information till 
utryckande personal 
samt påminnelse i 
ledningsstöd 

Bo Våren 2017 
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zonindelning 
påverkas av 
marklutning. 

 
 
 

• Låg kännedom 
om 
uppsamlingssy
stem längs 
med vägen. 

 

Dokumentera de 
uppsamlingssystem som finns 
utmed vägar i SÄRF, alternativ 
säkerställa att miljö och hälsa gör 
det och delger SÄRF. 

För in information i 
Solwis 

Mr, Bo Våren 2017 

• Spolning av 
vägbana 
kommer att 
accelerera 
eventuell 
spridning till 
recipient. 

 

Utbildning i samband med 
trafikolycksövning. Spolning får 
enbart förekomma då det inte 
finns läckage av farliga ämnen 
som inte är vattenlösliga. Vid 
vattenlösliga ämnen kan 
utspädning ske för att minska 
miljöpåverkan. 

Information till 
utryckande personal och 
övning på aktuell 
frågeställning.  

Mh, Lf Våren 2017 

• Svårt att nå 
miljö och hälsa 

Miljö och hälsa kommer 
förmodligen att ges ett nummer 
in i ledningscentralen. I övrigt så 
får deras utredning avvaktas som 
ska vara klar i februari.  

 Pa Våren 2017 

• Flera personer 
befann sig i LC 
då larmet 
inkom vilket 
innebar högre 
förmåga än 
normalt. 

 

Utbilda fler personer i att kunna 
hjälpa till vid större händelser. Då 
händelser sker på dagtid ska 
personal som inte jobbar 
operativt kunna användas.  

 Mh Våren 2017 

• Inre ledning 
ska ge ett 
initialt 
riskområde vid 
CBRNE 
händelser 

 

Inre ledning, inrebefäl samt 
eventuellt RCB, kan bistå det 
initiala räddningsarbetet genom 
att meddela ett riskområde för 
ämnet/händelsen under 
framkörning.   

Övning för inrebefäl att 
bestämma riskområde 
samt information till 
utryckande personal hur 
uppgiften ska tolkas. 
Vad innebär 
farlighetsnumret; 
flampunkt kontra 
energiinnehåll?  

Mh Våren 2017 

 




