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Inledning 

Anledning till undersökningen 

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Olyckan faller under 

räddningstjänstens faställda kriterier för utökad olycksundersökning, eftersom den resulterade både i 

ett dödsfall och en allvarligt skadad, samt att olycksområdet är överrepresenterat i denna typ av 

olycka. Denna rapport kommer att visa den troliga orsaken till olyckan samt redovisa hur 

räddningstjänstens arbete på olycksplatsen utfördes. Rapporten presenterar även förslag på hur de 

negativa konsekvenserna kan mildras om en liknande olycka inträffar igen. 

 

Olycksundersökningen syftar inte till att ligga som underlag i rättsliga sammanhang mellan externa 

parter eller avgörande om ansvarsförhållanden. 

 

En kopia av olycksutredningen kommer att skickas till de aktörer som Räddningstjänsten i Finspång 

anser ha gagn för den i sin verksamhet. 

 

Metod 

Insamlandet av uppgifter rörande olyckan har skett genom: 

Granskning av dokumentation rörande olyckan, se bilagor. 

Samtal med insatspersonal som var på plats. 
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Förlopp 

Orsak till olyckan 

Den omedelbara orsaken till olyckan är omkullkörning.  

En man hade sett att en häst hade slitit sig från sin hage och var lös på den förolyckades mark. 

Han beslutar sig för att använda sin fyrhjuling för att mota tillbaka hästen till hagen. 

Mannen hade monterat ett rep mellan två stolpar som gick rakt över vägen där olyckan sker. När 

mannen ska mota hästen så kör han in i repet  och fyrhjulingen välter över mannen som då fastnar 

och förolyckas i samband med detta. 

Anledningen till dödsfallet tros vara kvävning  i samband med olyckan.  
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Fordon och personer 

Ett fordon var inblandat i olyckan. 

(Lös häst var också i anslutning till olyckan) 

Fordon. Större fyrhjuling av märket Dinli som körde in diket på sin egen uppfart och fick maskinen 

över sig. Föraren fastnade och omkom. 

Häst som var lös från sin hage. 

 

Olycksplats 

Olyckan ägde rum på en enskild väg/uppfart från en större väg (Rv51) ( ) mellan 

Finspång och Vistinge . 

Rv51 är hårt trafikerad med mitt separering och en hastighet på 100km/h. 
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Räddningstjänstens agerande 

Klockan 10:29 mottog station 242-3000 larm om trafikolycka. 

Stort larm med information om en singelolycka, 1 drabbad. 

De larmade enheterna är 242-3080 (RCB) samt 242-3010 och 242-3070. 

242-3010 och 242-3070 åker mot olycksplatsen och 242-3080.  

Styrkorna kommer fram på platsen klockan 10:34 och påbörjar losstagning. 

Först oklara uppgifter om var på gården olyckan inträffat, men efter kompletterande uppgifter av sos 

så framgick det att olyckan inträffat på infarten till gården. 

Ambulans var strax före räddning på plats och begärde hjälp med losstagning av föraren som låg 

fastklämd under fordonet. Insats med lyftkuddar förbereddes, men bedömningen blev att med 

samlad muskelkraft lyfta fordonet. Detta lyckades samtidigt som pallningsklossar lades under. 

Föraren kunde efter detta dras fram och ambulanspersonal kunde göra sina första bedömningar. 

Räddning bistod ambulans med livräddande åtgärder, men ambulanspersonal gjorde snabbt 

bedömningen att föraren var utom räddning pga. sina skador. 

Insatsen gick nu över till att stötta anhöriga till den omkomne, varvid en brandman var hos frun till 

den omkomne tills det att polis samt psykologiskt traumateam från VIN kunde ta över stöttning av 

den drabbade. 

 

 

Upprinnelsen till olyckan var att föraren av fyrhjulingen skulle mota en lös häst genom att genskjuta 

den med fordonet på vägen upp mot sin gård.  

Föraren kör in i ett uppsatt rep och välter samt  får fordonet över sig.  

Den lösa hästen beger sig nu ut på rv 51 mot Finspång, för att sedan svänga av upp mot . Polis 

på plats får då oväntad hjälp av en i ambulansbesättningen som har stor häst vana, och erbjöd sig att 

hjälpa till. 

Efter ca 45 min är hästen infångad och tillbakaförd till sitt stall. Polisen stängde under ca 10 min av 

trafiken på RV 51, riktning mot Finspång. Detta för att hästen skulle kunna ledas tillbaka. 

Polis rubricerar händelsen som en olycka och ingen ytterligare utredning skulle ske på plats, varvid 

räddning välter tillbaka fyrhjulingen samt samlar upp verktyg mm. som tillhör olycksfordonet. En 

anhörig kör sedan tillbaka fyrhjulingen till gården. 

 

Räddning återgår sedan station. 
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Slutsatser/Erfarenheter  

Denna olycka kan vi konstatera är en ren olyckshändelse. 

Där den drabbade har en sådan otur att dennes liv förorsakas genom att fyrhjulingen kommer över 

honom när den välter. 

Maskinen är av större modell och väger flera hundra kilo. Den drabbade är också till åren kommen 

och att då få en sådan tyngd över sig samt i ett dike där man inte kan ta sig åt något håll gör att 

olyckan är ett faktum. 

Vi vet ej om skyddsutrustning hade kunnat avhjälpt utgången av olyckan men att detta saknades kan 

vi konstatera. 

Fordonet verkade heller inte ha några defekter som kan ha varit orsaken till dikeskörningen då 

anhöriga körde fordonet från platsen. 
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Åtgärdsförslag 

 

Se över möjligheterna att med information gå ut och informera om vikten av 

skyddsutrustning. 

Se över möjligheterna att nationellt informera gällande denna typ av olycka där just 

fyrhjulingar är representerade. 
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Sändlista 

Följande aktörer sändes en kopia av olycksutredningen. 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

Trafikverket 
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Brandinspektör 
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