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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Under perioden 2017-06-10 till 2017-08-05 har tre alvarligare trafikolyckor inträffat på
Essingeleden mellan Lilla Essingen och Gröndal. En gemensam nämnare för dessa tre
olyckor är att asfalterade vägbulor tvärs över vägbanan troligtvis har varit en del i
olycksförloppet.

1.2

Syfte

Syftet med utredningen är undersöka om vägbulorna på aktuellt vägavsnitt har varit en
del i olycksförloppet.

1.3

Vad utredningen ska belysa

Hur informeras fordonstrafikanterna om vägbulornas förekomst?
Hur har olyckorna gått till?
Vilka erfarenheter har insatspersonalen dragit?

1.4

Mottagare

Mikael Lyckman, Trafikverket
Leif Grönlund, Storstockholms brandförsvar

3/9

Dnr:360-965/2017

2

Objekt

Essingeleden i Stockholm har försetts med ett antal vägbulor mellan norra
Kungsholmen och Gröndal. Vägbulorna är asfalterade, går tvärs körfälten och utgör
troligtvis en del i det underhållsarbete Trafikverket gör på platsen under perioden mars
till oktober 2017. Aktuell vägsträcka av E4/Essingeleden utgörs huvudsakligen av
fyrfiliga körfält på vägbroar.

Olycka södergående 2017-07-23

Olycka nordgående 2017-06-10

Olycka nordgående 2017-08-05

Gula markeringar anger ungefärlig plats för vägbulor i respektive körfält del av aktuell vägsträcka.
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Information om underhållsarbetet finns i nordgående körriktning i höjd med Gröndal
och innan Fredshällstunneln i södergående körriktning. Vägavsnittet är skyltat till 70
km/h samt har digitala reglerbara skyltar för rekommenderad hastighet. De flesta av
vägbulorna är skyltade med varning för farthinder i höjd med eller strax innan
vägbulorna. Vissa av vägbulorna har vid sidan av hindret en reflekterande skylt som
markering.

Information underhållsarbete

Reflekterande skylt på vägbula

Skyltning vägbula
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Händelseförlopp

2017-06-10 kl.01:11

En personbil färdas i nordgående riktning på E4/Essingeleden och har enligt vittnen
hållit hög hastighet över en av vägbulorna på aktuell vägsträcka.
Bilen lättar från vägbanan, voltat och stannar i sidoläge mot vägbanans vägräcke. De
båda främre krockkuddarna har löst ut. Räddningstjänsten stänger av tre körfält i
nordgående riktning i syfte att skapa en säker arbetsmiljö på platsen för
insatspersonalen. Sanering utförs på grund av glassplitter, lösa delar från fordonet,
samt motorolja och bensin som spridits ut över vägbanan vid olyckan. Vägassistans
assisterar räddningstjänsten med sanering och avspärrningar. En person förs till
sjukhus. Total insatstid 29 minuter
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2017-07-23 kl. 12:01

En personbil kör över en vägbula i sydgående riktning på E4/Essingeleden. Motorn slår
i vägbulan, ett läckage av motorolja och drivmedel uppstår och bilen börjar brinna
under motorhuven.

Oljespill hamnar på vägbanan från vägbulan och 100 meter fram till där bilen slutligen
stannar. Personerna i bilen lämnar oskadda fordonet.
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Rök från branden sprids med vinden över de andra körfälten. Räddningstjänsten väljer
inledningsvis att stänga av samtliga körfält i sydgående körriktning i syfte att skapa en
säker arbetsmiljö åt insatspersonalen samt för att trafikanter inte ska köra "igenom"
röken under släckningsarbetet. I saneringsarbetet efter olyckan assisterar vägassistans
räddningstjänsten med uppsamling av absol samt varna trafikanter för halt väglag.
Total insatstid 34 minuter
2017-08-05 kl.00:24

En personbil färdas i nordgående riktning på E4/Essingeleden och får sladd när den
kör över en vägbula. Fordonet kolliderar in i vägräcket, blir stående och de tre personer
som färdats i bilen kliver ur fordonet. Enligt föraren ska ett annat fordon ha svängt in
snävt framför och att hen därför fått sladd. Vid räddningstjänstens framkomst spärras
två körfält av med räddningstjänstens fordon och en TMA-bil för att skapa säker
arbetsmiljö. Räddningsledaren konstaterar att skadorna på bilen tyder på att fordonet
har haft hög hastighet (troligen högre än 70 km/h) vid kollisionsögonblicket. En person
förs med ambulans till sjukhus.
Räddningstjänsten sanerar vägbanan från glas och plastdetaljer och läger ut absol på
olja som läckt från fordonet.
Total insatstid 31 minuter.
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Slutsatser

Skyltning och anvisningar finns som varnar/informerar trafikanter om att
underhållsarbete och väghinder förekommer på aktuell vägsträcka. Skyltningen skiljer
sig för olika ställen. En del vägbulor har ingen markering, men vissa har en
markering/eller både varning för farthinder skylt samt reflekterande skylt.
Hastigheten vid olyckorna i de här fallen har varit högre än vad som är lämpligt i
förhållande till körbanans beskaffenhet med asfalterade vägbulor. Detta har resulterat i
olyckor med personskador och materiella skador samt avspärrningar/stopp i trafiken
under räddningsarbetet. Räddningsinsatserna har pågått i ca 30 minuter vardera. Detta
kan anses mycket bra och tyder på en effektiv samverkan mellan räddningstjänst, polis,
ambulans, vägassistans och bärgningsfirmor. De skadedrabbade får hjälp inom rimlig
tid och vägavstängningarnas påverkan av trafikflödet är begränsad.
Vid samtal med insatspersonal har det påtalats att vägbulorna syns dåligt i mörker och
att de upplever att det under sommaren har varit en del händelser kopplade till dessa
vägbulor, framförallt nattetid. Det är troligt att fler olyckor och incidenter än de tre som
beskrivs i denna rapport har inträffat på Essingeleden med anledning av aktuella
vägbulor. En sådan utökad analys har ej gjorts då rapportens beskrivna olyckor anses
vara tillräckligt för att informera Trafikverket om identifierade risker kopplade till
vägbulor.

5

Rekommendationer

Rekommendationerna är riktade till Trafikverket i syfte att ge förslag på åtgärder som
kan minska riskerna för skador och olyckor i samband med uppförande av asfalterade
farthinder/vägbulor.
-

Information till fordonstrafikanter uppförs där det framgår hur många
farthinder/vägbulor det fins under en aktuell vägsträcka, vart dessa är placerade
samt hur dessa är utformade.

-

Samtliga vägbulor skyltas och markeras enhetligt och på samma sätt. Detta för
att trafikanter ska känna ingen markeringar som gäller för återkommande
hinder under en viss vägsträcka. Information som bör framgå är gällande
hastighetsbegränsning, farthinder, markering av hindret med reflekterande
skyltar.

-

Vägbulor förses med någon typ av markering/fluorescerande färg i vägbanan
som underlättar upptäckt av dessa i mörker/nattetid.

5.1

Återkoppling av rekommendationerna

Utredningen delgavs Mikael Lyckman via mail 2017-08-15.
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