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Särskild olycksutredning
Trafikolycka RV 40 Vimmerby 2018-01-24
1 Inledning
1.1 Bakgrund
Onsdag den 24:e januari kl.09:16:10 inkommer ett larm gällande trafikolycka RV 40 på bro
över sjö Yxern i Vimmerby. En förbipasserande bilist ringer in larmet via 112 efter att denne
har uppmärksammat ett skadat vägräcke strax innan bro samt en stor mängd trasiga bildelar
på platsen. Bilisten som stannat till på platsen ser även ett större hål i isen nedanför bro.
1.2 Syfte
Enligt 3 kap 10§ lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen se till att
olyckor undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet
och hur insatsen genomfördes.

Vid utvalda tillfällen utförs särskilda olycksutredningar av Räddningstjänsten Vimmerby. Den
särskilda olycksundersökningen syftar till att identifiera orsakssamband, avvikelser och
sårbarheter som uppenbarats vid en olyckshändelse, både ur ett operativt och ur ett
förebyggande perspektiv.
Omfattningen av en särskild/fördjupad olycksutredning varierar beroende på bl.a.
händelsens komplexitet, skadeutfall och antalet intressanta avvikelser som
uppmärksammats.
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Olycksundersökningar som genomförs inom räddningstjänsten syftar inte primärt till att
ligga som underlag i rättsliga sammanhang mellan externa parter eller avgörande om
ansvarsförhållanden. Likaså innebär skälighets begrepp i 3 kap 10§ att all inhämtad fakta inte
fullt ut kan källgranskas.

2 Metod
Datainsamling, analysmetod
Intervju med Räddningsledare
räddningspersonal
Uppgifter i händelserapport
Uppgifter från polis
Uppgifter från trafikverket
Platsbesök
Bilder
Utredningsmetod MTO
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3 Objektsbeskrivning
Rv 40 (västerviksvägen) vid bro över sjön Yxern. Asfalterad väg.
Vägens totala bredd ca 8,5 meter, ej mötesfri väg.
Tillåten hastighet 90km/h
Väder: snöfri vägbana, lätt fuktig
Temp: ca +5 grader
Vägräckens höjd: ca 70 cm på båda sidor om vägen.
Broräckets höjd: 123 cm.
Broräckets längd: ca 4,5 meter längre än brobalken.
Broräckets bredd ca 12 cm.
Sjö Yxern under bro
Sjön var belagd med is, isens tjocklek ca 10 cm.
Sjö djupet vid islagsplatsen ca 6 meter
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4 Händelsen
2018-01-24 kl.09:16:10 inkommer larm till Räddningstjänsten via medlyssning SOS (112)
gällande trafikolycka på Västerviksvägen RV40 på bro över sjön Yxern Vimmerby. Det är en
passerande bilist körandes i riktning mot Vimmerby som larmar. Den inringande bilisten ser
bildelar intill ett skadat vägräcke strax innan broräcke på den mötande trafikens sida. I
samtalet berättar den inringande bilisten som stannat vid vägkanten att denne även ser ett
större hål i isen nedanför bron. Den inringande bilisten beskriver att det även ligger bildelar
på isen runt hålet.
Från räddningstjänsten Vimmerby larmas en släckbil, en räddningsbil, terrängbil-släp med
vattenlivräddningsutrustning, samt också ett yttre befäl med ledningsfordon. Från
räddningstjänsten Västervik larmas räddningsdykare. Övrigt larmas Ambulans och polis.

Räddningstjänstens ytbärgare anländer platsen kl 09:35:16. RV40 stängs av i båda
körriktningarna. Räddningstjänstens ytbärgare angör isvak kl 09:36 och påbörjar genomsök.
Ytbärgarna kan inte se något fordon varpå räddningsledaren fattar beslut om förbereda för
räddningsdykarna från Västervik genom att rensa vak från isflak och bildelar. Kl 09:50:32
anländer räddningsdykarna platsen. Vattendykningen påbörjas inom en minut från
räddningsdykarnas ankomst. Inom en minut påträffar räddningsdykarna ett fordon på
botten och en person sittandes på förarplatsen i fordonet. Räddningsdykarna tar loss
personen som satt bältad på förarplatsen i fordonet, personen tas upp ur vattnet och
omhändertas av ambulanspersonal på plats. Hjärt-lungräddning påbörjades omedelbart.
Räddningsdykarna återvände därefter direkt ned i vaken för ytterligare sök efter ev fler
personer. Räddningstjänstpersonal assisterade ambulanspersonal med hjärt-lungräddning
på den bärgade personen. Ca kl 10:30 konstateras området i vattnet vara genomsökt och
dykningarna avbryts. Den bärgade personen har förts till sjukhus. Polis på plats har beställt
bärgning av fordonet. Räddningstjänsten är kvar på plats för att bistå vid bärgningsarbetet
samt för att göra ett sista genomsök efter att bilen bärgats.Kl.12:14 har fordonet bärgats och
ett sista genomsök av vak genomförs. Kl. 12.22 avslutas räddningsinsatsen och
räddningstjänsten samtliga enheter återvänder till respektive brandstation.
Miljöinspektör är informerad av räddningsledare om diesel/oljehinna på vatten.
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Räddningstjänstens yttre befäl 268-5080 är första enhet på plats kl 09:30:16.
Framkomstrapport bekräftar ett stort hål i isen nedanför bro och trasiga bildelar i och runt
vak, även kraftig markering av diesel i vatten kan konstateras. Order till framkörande
enheter att förbereda för omedelbar sökning i vak med räddningstjänstens ytbärgare.

5 Analys
Det aktuella fordonet är en skåpbil Volkswagen crafter. Fordonet kan beskrivas som en mobil
verkstad och innehåller en större mängd verktyg för service av maskiner. Den totala vikten
på fordonet uppskattas till 3-4,5 ton. Fordonet färdades i riktning mot Vimmerby. Strax
innan bro över sjön Yxern kommer fordonet över på vänster sida och kolliderar med
vägräcket. Vid kollisionen viker sig vägräcket varpå fordonet kör upp på vägräcket och
fortsätter sedan upp på broräcket. Fordonet glider därefter upp på broräcket ca 15 meter
innan fordonet välter över bron och ned mot isen på sjön. Det finns inget vittne till olyckan.
Skadorna på fordonet vittnar om att fordonet hamnat upp och ned och träffat isen med
taket. Taket till förarhytten är kraftigt intryckt och vindrutan helt borta varpå fordonet
sannolikt har sjunkit till botten snabbt. Den person som av räddningsdykare hittas
medvetslös i fordonet på förarplatsen satt bältad. Personen omhändertas av ambulans och
räddningspersonal direkt vid upptaget ur vak. HLR påbörjas och pågår under hela vägen in till
sjukhus.
Det går inte att identifiera några bromsspår på vägbanan i fordonets riktning mot första
islagsplatsen (vägräcket).
Vägräcket böjdes vid kollisionen och fungerade som en uppkörningsramp, vilket bidrog till
att fordonet fortsatte att glida upp på broräcket.
Broräcket började ca 4,5 meter innan själva brobalken.
Fordonet stod ”rättvänt” på sjöns botten, bakre del av fordonet stod på en större sten.
Inga utlösta krockkuddar kunde identifieras. Verktyg i fordonets skåpsdel har varit låsta och
säkrade på ett sätt att dessa ej bidragit till ytterligare personskador.
Då bilen bärgats kan det konstateras att vänster framhjul är punkterat, övriga hjul/däck är
hela.
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Enligt uppgift av polisens utredare har fordonets vänstra framdäck punkterats i samband
med kollisionen mot vägräcke. Resultatet av den tekniska undersökningen av fordonet visar
att fordonet inte omfattas av tekniska fel eller andra brister.
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6 Diskussion-Slutsats och eventuella åtgärdsförslag
Hade vägräcket inte böjts vid kollisionstillfället så hade risken för att fordonet skulle glida
upp på broräcket minskats markant.
Ett längre broräcke innan brobalk skulle sannolikt ytterligare försvåra möjligheten till att
fordon skulle kunna glida ut på räcket på själva bron.
Åtgärdsförslag:
Kraftigare vägräcke i kombination med ett längre broräcke från brobalk.

7 Skadeutfall

Särskild olycksutredning | 2018-05-07

En person omkommen.
Skador på vägräcke
Olycksfordon total skadat.
Olja i sjö.
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8 Utvärdering av räddningsinsatsen
Enhet 268-5080 yttre befäl beordrades till platsen av räddningschef i beredskap under
dennes medlyssning av det inkommande larmsamtalet. Därefter larmades räddningsstyrkan
från Vimmerby samt räddningsdykare från Västervik. Yttre befäl var således den första
resursen från räddningstjänsten på plats ca kl.09:30. Yttre befäl kunde därmed tidigt
förmedla en första lägesbild till räddningschef i beredskap samt framkörande styrkor.
Räddningsstyrkan från Vimmerby kvitteras framme kl.09:35 dvs. 19 minuter efter larm.
Räddningsstyrkan i Vimmerby som är en deltidsstyrka har en anspänningstid på 5 min.
Räddningsdykarna från Västervik kvitteras framme kl.09:50 dvs.25 min efter larm.
Räddningsdykarna har en anspänningstid på 90 sekunder och en betydligt längre väg att köra
till olycksplatsen.
Samarbetet mellan räddningspersonalen upplevs ha fungerat mycket bra liksom att
fordonsplaceringarna blev bra.
Det fanns ett tydligt formulerat mål med insatsen (MMI) då styrkorna anlände skadeplatsen.
Även delmålen fanns med i ordergivningen vilket också starkt bidragit till en snabb och
effektiv insats. Teknik och kommunikation upplevs ha fungerat utan störning under hela
insatsen. Samverkan med polis och ambulans upplev också fungerat bra. Vid tillfället då
personen togs upp ur vaken upplevde räddningspersonalen att ambulanspersonal för en kort
stund blev stressade och samspelet upplevdes en kortare stund som otydligt. Det kan bero
på att personen hittades och bärgades upp inom en minut efter att dykarna gått ned i vaken.
Det korta tidsförloppet kan antas ha påverkat att den mentala förberedelsen inte hann
infinna sig hos all räddningspersonal.
Efter avslutad räddningsinsats samlades räddningsstyrkan från Vimmerby för genomgång
och en första debriefing av vad de varit med om. Befäl följer upp ev. ytterligare behov av
debriefing/avlastningssamtal.

Särskild olycksutredning | 2018-05-07

Framgångsfaktorer från befäl på plats:




Full förståelse för ledningsstruktur och tilldelad arbetsuppgift
Mycket hög arbetsmoral och vilja att genomföra uppdraget
Effektiv logistik vid insats

Dimensioneringen av räddningstjänstens initiala resurs resulterade i att yttre befäl kunde ha
en offensiv taktisk grundinriktning under hela insatsen.
Insatstiden är av stor betydelse för möjligheterna till genomförandet av en effektiv
räddningsinsats.
Med en heltidsstyrka med anspänningstid 90 sekunder hade insatstiden kunnat minska
betydligt.
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9 Olycksorsak
Det finns inga vittnen till olycksförloppet.
Det var plusgrader och snöfritt.
Det fanns inga tekniska fel eller brister på fordonet.
Föraren hade ingen känd sjukdom
Sammanfattningsvis har ingen olycksorsak kunnat fastställas.
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10 Bilder
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Nytt vägräcke dagen efter olyckan
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Olja och skrapmärken på en sträcka av 16 meter på broräcke
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