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Datum
2018-11-19

Diarienummer
2018-001096

Olycksutredning
Fördjupad olycksutredning

Trafikolycka på Hammarbyvägen
2018-09-09

Utredare:
Magnus Östlund
Brandinspektör
Gästrike Räddningstjänst

Hamntorget 8
803 10 Gävle

Tel 026-17 96 53

www.gastrikeraddningstjanst.se
gastrike.raddning@gavle.se
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Sammanfattning/Åtgärdsförslag
En motorcykel med 2 personer kör av vägen och ned i diket.
Utredningen kan inte fastställa vem som var förare vid olyckstillfället.
De 2 personerna får sådana skador att den ena omkommer och den andre
skadas svårt. Ingen av personerna bar hjälm eller annan personlig
skyddsutrustning. Då inga vittnen finns till olyckan är det oklart hur länge
personerna legat i diket innan de upptäcks av en förbipasserande

Åtgärdsförslag:

•

Inga åtgärdsförslag har framkommit under utredningen.

Undersökningens genomförande
Intervjuer

Intervjuer genomfördes med personal ur räddningstjänstens egna styrkor.
Samtal har förts med polisens utredare.
Dokumentation

Utredaren har tagit del av följande dokumentation:
• Räddningstjänstens händelserapport
• Bilder tagna från olycksplatsen.

Platsbesök

Platsbesök genomfördes av Brandinspektör, Magnus Östlund 2018-09-10.
Rapport

Rapporten upprättades den 2018-09-10 av Brandinspektör, Magnus Östlund.

Lärande från olyckor

Gästrike räddningstjänst avser att sprida denna rapport som information till
följande.
• Trafikverket, olycksutredare Mats Olhans.
• Sandviken kommun, säkerhetsavdelningen.
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Gästrike Räddningstjänst
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Olycksförlopp
Anledning till undersökning

Att enligt lagen om skydd mot olyckor i skälig omfattning utreda
olycksorsak, olycksförlopp och hur insatsen genomfördes vid Trafikolycka
på Hammarbyvägen den 9 september 2018.
Plats

Korsningen Hammarbyvägen (väg 518) Norvägen (väg 521) och
Gavelstigen (väg 521) söder om Storvik, olyckan skedde i Sandvikens
kommun.
Beskrivning av händelse

En motorcykel med 2 personer kör av vägen och ned i diket.
De 2 personerna får sådana skador att den ena omkommer och den andre
skadas svårt. Då inga vittnen finns till olyckan är det oklart hur länge
personerna legat i diket innan de upptäcks av en förbipasserande
Beskrivning av objektet

Motorcykel Triumph Sprint RS 2002.
Personskador

1 kvinna 24 år avlider direkt på skadeplatsen.
1 man i 23 årsåldern skadas allvarligt.
Egendomsskador

Omfattande skador på motorcykeln.
Miljöskador

Inga för räddningstjänsten kända miljöskador.

Orsaksutredning
Orsaker till olyckan
Den troliga orsaken är att motorcykeln framförs med för hög hastighet med
begränsade siktförhållanden, vilket leder till att föraren inte klarar av att hantera
situationen.

Bakomliggande orsaker till olyckan
Det är för Gästrike Räddningstjänst okänt vad de bakomliggande orsakerna är då
inga vittnen finns till olyckan.
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Olycksplatsen
vägen är vid olycksplatsen 2-filig (se bild 1). Hastigheten är satt till
70 km/h på aktuell vägsträcka. Vägbanan var torr, tidig morgon rådde med
mörker samt dimma så siktmöjligheterna var begränsade vid olyckstillfället.
Vägens beläggning är asfalt och det fanns inga hål, ojämnheter eller annat i
vägbanan som bedöms haft någon inverkan på olyckan. Vägmarkeringar i
form av vita kantstreck var i gott skick.
Olycksplatsen ligger i en högersväng som föregås av en raksträcka på ca
500 meter. Olycksplatsen ligger på vänster sida i en högerväng, från det håll
som motorcykeln kom körande (se bild 1).

BILD 1 visar olycksplatsen där röda pilen visar var motorcykeln kör av vägen och den gula
pilen visar vilket håll motorcykeln kom ifrån.
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Olycksförloppsutredning
Två personerna färdas på motorcykeln söderut på väg 521. Vid aktuell
vägsträcka hamnar motorcykeln för långt ut till vänster i en högerkurva och
kör ned i diket (se bild 2). Troligen har hastigheten varit för hög och sikten
för dålig så föraren hinner inte rädda upp situationen. Spåren efter
avåkningen tyder på att motorcykeln varit i upprätt läge på hjulen ca 10
meter ner i diket. Sedan visar spåren i diket att motorcykeln hamnat på sida.
I diket har den sedan glidit och två kraftiga islagsmärken finns innan den
stannar efter ca 40 meter (se bild 3 och 4).
Avståndet från det att motorcykeln kör av vägen till den blir liggandes i
diket är ca 50 meter.

Bild 2: Röda pilen visar den plats där avåkningen sker, gula pilen visar det håll
motorcykeln kommit ifrån och blåa strecken visar vägen den kör innan den går ned i diket.
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Bild 3: Gula streckade linjen visar den väg som motorcykeln tar upprätt på hjulen. Röda
streckade linjen visar den sträcka motorcykeln ligger ned. Röda pilen visar från vilket håll
motorcykeln kom ifrån.

Bild 4: Röda pilen visar motorcykelns slutliga placering och gula pilarna visar var de
kraftiga islagsplatserna är.
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Insatsutvärdering
Insatsens händelseförlopp
Larm om trafikolycka inkom till Gästrike Räddningstjänst söndagen den 9
september 2018 klockan 06:44. Station Storvik åker till platsen.
Räddningstjänsten är framme på olycksplatsen som första enhet klockan
06:56. En person har då säkrat nacken och håller fria luftvägar på den svårt
skadade. Den andra personen som färdades på motorcykeln bedöms i detta
läge som avliden.
Räddningstjänstens personal tar över arbetet för att sedan överlämna till
ambulanspersonalen.
Ambulanspersonalen fortsätter vårda samt att lastning i ambulans sker för
vidare transport till sjukhus.
Inga fördröjningar eller brister har rapporterats efter insatsen och det har
inte framkommit något under utredningens arbete.

Avgörande faktorer för insatsen
Då ingen var fastklämd, ingen brand brutit ut eller några utsläpp skedde så
kunde insatsen helt inriktas på sjukvård.

Slutsatser för insatsen
Insatsen bedöms att ha gått bra med tanke på omständigheterna.

Erfarenhetsåterföring
➢ För aktuell insats finns inget speciellt att rapportera.

Magnus Östlund
Brand och olycksutredare
Gästrike Räddningstjänst
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