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1. Västerås stads roll och ansvar 
Enligt 3 kap 10 § LSO ska kommunen, när en räddningsinsats är avslutad, se till att 
olyckan utreds för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.  
Stadsledningskontoret ansvarar för att utreda olycka avseende orsak och förlopp 
efter en räddningsinsats. Detta gäller ej bränder, då har MBR1 ansvaret för 
olycksutredningen enligt förbundsordningen.   
 
Kommunens olycksutredningar syftar till att: 

 Ge ett underlag för at lag till 
kommunens säkerhetsarbete. 

 Undersöka orsaker till olyckor för att om möjligt förhindra att liknande 
olyckor uppstår, som en del i kommunens skadeförebyggande arbete. 

 Undersöka orsakerna till olyckors konsekvenser för att om möjligt kunna 
mildra framtida olycksförlopp, som en del i kommunens 
skadebegränsande arbete. 

 Utvärdera räddningstjänstens insats vid olyckan. 

Samhällets förmåga att förebygga, hantera olyckor och kriser bör kontinuerligt 
förbättras genom lärande från inträffade händelser. Även erfarenheter och 
erhållna kunskaper från tillsyner, uppföljningar och utvärderingar ska tillvaratas 
samt förmedlas. Arbetet med att inhämta och förmedla kunskap ska ske på ett 
systematiskt och strukturerat sätt. 
Skälig omfattning innebär: ”Insatsen ska dokumenteras och analyseras i 
proportion till hur svår och omfattande olyckan och insatsen varit och i de 
enklaste fallen kan en anteckning i en rapport från insatsen vara tillräcklig”2.  

Följande olyckstyper ska utredas:  
 Olyckor med dödsfall 
 Olyckor med allvarlig kroppsskada 
 Olyckor med allvarlig miljöpåverkan 
 Olyckor med stora ekonomiska skador 

Utöver detta behövs ett beslut för varje enskild utredning. Detta beslut fattas av 
Stadsledningskontorets utsedde olycksutredare. Till exempel olyckstillbud med 
risk för allvarliga konsekvenser eller när magkänslan säger att en viss olycka kunde 
ge sådana konsekvenser att de borde utredas.  

 
1 Mälardalens Brand- och Räddningsförbund är en gemensam räddningstjänst för Surahammar, 
Västerås och Hallstahammar. 
2 Reformen skydd mot olyckor Ds 2009:47 
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2. Utredningens syfte och omfattning 
Stadsledningskontorets olycksutredare har beslutat att utreda trafikolyckan 
mellan tre personbilar som inträffade på Tillbergaleden/ Badelundavägen i 
Västerås stad den 2019.12.24 kl:12:24. En av de inblandade fick svåra skador. 
Enligt allmänhet och tjänstemän på kommunen är korsningen olycksdrabbad 
sedan tidigare. 
 
Utredningens syfte är att: 

  i stort som en del i 
kommunens arbete för Skydd mot olyckor. 

 Undersöka orsaker till olyckan i aktuell korsning för att om möjligt 
förhindra att liknande olyckor uppstår, som en del i kommunens arbete 
för Skydd mot olyckor. 

 Undersöka orsakerna till olyckans konsekvenser för att om möjligt mildra 
framtida olycksförlopp, som en del i kommunens arbete för Skydd mot 
olyckor. 

Utredningen är avgränsad till att inte utreda ansvars- eller skuldfrågan. 
Räddningstjänstens insats kommer att utvärderas i eget avsnitt. 

3. Datainsamling 
Typ av data Metod Rapport Utförare 
Förundersökningsprotokoll - Polismyndigheten Dokument Läst/ analys 2020-03-04 Olycksutredare 

Stadsledningskontoret 
Trafikmålsanteckningar - Polismyndigheten Dokument Läst/ analys 2020-03-04 Olycksutredare 

Stadsledningskontoret 
Första genomgång med kommunens trafikplanerare. 
Uppstart. 

Möte Genomfört 2020-03-10 Olycksutredare 
Stadsledningskontoret 

Platsbesök med kommunens trafikplanerare. Platsbesök Genomförd 2020-03-24 Olycksutredare 
Stadsledningskontoret 

Intervju med polisens förundersökningsledare, och 
ev genomgång av obduktionsrapport. 

Möte Ej genomfört. Ej behov. Olycksutredare 
Stadsledningskontoret 

Inhämtat trafikföreskrifter   Web Genomfört 2020-03 Trafikplanerare 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Olycksstatistik STRADA Trafikverket STRADA Läst/ analys 2020-03-10 Lloyd's Register beställt av 
Olycksutredare 
Stadsledningskontoret 

Observationer från allmänhet Dokument Läst/ analys 2020-03-10 Lloyd's Register beställt av 
Olycksutredare 
Stadsledningskontoret 

Observationer  från Flexite Dokument Ej genomfört. Ej behov. Trafikplanerare 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 

TFF och Trafikverket möte kring korsningen. Samtal 
om stopplikt. 

Möte Genomfört 2020-03 
 
 

Trafikplanerare 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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4. Händelsen 
4.1. Grundinformation 
Olyckstyp Datum & Tid Plats 
Trafikolycka, tre 
personbilar  

2019.12.24 
Kl: 12:24 

Vägkorsning Tillbergaleden/Lugna gatan/ 
Badelundavägen, Västerås 

4.2. Karta översikt 

Ti
llb

er
ga

le
de

n

Olycksplats
Följdolycka

Tillberga

Finnslätten

 
 

4.3. Beskrivning av inblandade objekt 
Objekt  Typ av fordon Märke 
Bil 1 Personbil BMW 5K, Svart, fordonsår 2013 
Bil 2 Personbil Peugeot, 107, 1,0 3d, Silver, fordonsår 

2009 
Bil 3 Personbil SAAB 9-3 Linear sportcom, fordons år 

2006 
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4.4. Yttre omständigheter 
Väder Temperatur luft Vind Rel. fukt i % 
Mulet 
Dagsljus 

+2, avläst kl. 
12:50 

N 1 93 

 
Trafikmiljö Beläggning Övrigt 
Landsväg 
70km/h 

Asfalt Uppehållsväder men blöt vägbana, 
God sikt vid korsningen. 
Inga andra skador på ytan. 

 

4.5. Regler och ägare  
Se avsnitt Trafikregler för fördjupning. 
Väg Regler Övrigt Ägarskap 
Tillbergaleden 
 

Huvudled Ingen trafiksignal. 
Ingen belysning. 

Kommunal väg 

Badelundavägen 
702 
 

Väjningsplikt Ingen trafiksignal. 
Ingen belysning. 

Statlig väg 

 

4.6. Händelseförlopp 
Bil 1 – B1 
Bil 2 – B2 
Bil 3 – B3  
 
Bil 1 färdas i hög hastighet på Tillbergaleden norrut mot Tillberga. 
Bil 2 färdas på Badelundavägen och svänger höger i korsningen mot 
Tillbergaleden. Bil 1 kör då in i bil 2 bakifrån, varpå bil 2 trycks över i motsatt 
körriktning i sidled och blev påkörd av bil 3 som färdas på Tillbergaleden söderut. 

4.6.1. SKADOR 
Bil 1: skador i fronten, vänster framskärm. Inga synliga eller uppgivna 
personskador.  
Bil 2: intryckt baktill, höger bakhjul tvärställt. Personskador omgående med 
ambulans till centrallasarett, kritisk men stabil vid tidpunkt för Polisanmälan. 
Bil 3: Inga synliga eller uppgivna personskador på plats. Bilen skada i fronten.  
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4.6.2. FÖRHÖR FÖRARE2 
Bil 1: bromsar in innan korsningen till ca 70km/h. ser bil 2 komma från höger 
väldigt långsamt. Bil 1 försöker bromsa och väja men hinner inte.  
Bil 2: förhör ej genomfört på grund av sina skador. 
Bil 3: kör från Tillberga på Tillbergaleden söderut och ska längre fram i korsningen 
köra höger mot Lugna Gatan. Ser bil 2 som svänger ut på Tillbergaleden fort. Ser 
bil 1 komma i hög hastighet och kör in i bil 2 bakifrån, innan påkörning försöker bil 
1 att väja upp på gräset. Bil 2 kommer sedan över på fel sida av vägen på grund av 
kollisionen. Föraren i bil 3 bedömer sin hastighet till 70km/h. Bil 3 upplevde att bil 
2 inte uppfattade väjningsplikten och bara körde ut på vägen utan att stanna till. 
 
Vittne 1: befinner sig bakom bil 2 på Badelundavägen. Bil 2 står stilla i korsningen 
och kör sedan ut. Bakifrån kommer då bil 1 i hög hastighet som kör in i bil 2.  
 
Vittne 2: befinner sig bakom bil 1 på Tillbergaleden. Blir omkörda av bil 1 i över 
100km/h. Ser att bil 2 svänger ut långsamt och ser att bil 1 kör in i bil 2 bakifrån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Från Polisens förundersökning. 
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4.6.3. HÄNDELSEFÖRLOPP BILDER 

70

70

70

70 Händelseförlopp -Utgångsläget innan olyckan

Olycksplats

STOP

 
Bild 1 översiktsbild – utgångsläget. Skyltningen anger ej dess exakta placering, endast gällande regler. 

Händelseförlopp - Olyckan inträffar mellan de två första 
fordonen (Bil 1 och bil 2)

Olycksplats

 
Bild 1. 1 -Olycka inträffar mellan bil 1 och bil 2. 
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Händelseförlopp – Följdolycka, ytterligare en bil blir 
inblandad i olyckan (bil 3)

Olycksplats - 
Följdolycka

 
Bild 2. 2 – Följdolycka inträffar mellan bil 2 och bil 3. 

4.6.3.1. Bilder B1 – färdväg 
 

 
      Bild 1 –B1, färdväg norrut på Tillbergaleden 

mot korsningen. 

 

 
      Bild 2 –B1, färdväg norrut på 
Tillbergaleden mot korsningen. 
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      Bild 3 –B1, färdväg norrut på 
Tillbergaleden mot korsningen. 

BIL 2

OLYCKSPLATS

      Bild 4 –B1, i korsningen. Längre fram sker 
olyckan då bil 2 svänger ut från höger och bil 1 

kör in bakifrån. 

 
 

4.6.3.2. Bilder B2 – färdväg 
 

 
      Bild 1 –B2, färdväg västerut på 
Badelundavägen mot korsningen 

Tillbergaleden. 

 

 
      Bild 2 –B2, färdväg västerut på 

Badelundavägen mot korsningen Tillbergaleden. 
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      Bild 3 –B2, färdväg västerut på Badelundavägen 

mot korsningen Tillbergaleden. 

 

OLYCKSPLATS

FÖLJDOLYCKA

 
      Bild 4 –B2, färdväg högersväng 

Tillbergaleden norrut. Bil 1 kommer från 
Vänster på Tillbergaleden och kör på 
bakifrån. Bilen glider över på motsatt 

körbana och bil 3 orsakar följdolycka med 
bil 2. 
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4.7. Platsbesök 
2020-03-24 genomförs ett platsbesök av Västerås stads olycksutredare och 
trafikplanerare. Syftet med besöket är att få en bättre förståelse för aktuellt 
olycksförlopp, inhämta eventuell ny data om väglag, skyltning och andra faktorer 
som kan ha betydelse för korsningens säkerhet.  
Platsbesöket väljs att göras i civil klädsel för att undvika att påverka bilisternas 
agerande i korsningen.  
Besöket görs under den så kallade maxtimmen 16:00-17:00 då det enligt Västerås 
stads trafikmätningar är mest trafikerat på eftermiddagarna.  
 
Det konstaterades utan tvekan att det är hastigheten på Tillbergaleden som 
skapar farliga situationer i korsningen. Det var många fordon i riktning mot 
Tillberga som inte körde enligt gällande hastighetsbegränsning eller lägre. Det 
observerades en kraftigare inbromsning vid platsbesöket, olycksutredaren och 
trafikplaneraren antar att det är en sådan situation som troligtvis uppstått vid 
olyckan. Som konstaterats tidigare i Polisens förundersökning så är sikten 
tillräckligt bra på platsen.  
Det finns bara en logisk förklaring till att olyckor inträffar och detta förstärktes i 
och med platsbesöket, den reella hastigheten hos många fordon genom 
korsningen är för hög. Olycksutredaren och trafikplaneraren såg flera fall 
av fordon som körde in på Tillbergaleden från Lugna Gatan eller Badelundavägen 
där fordon som redan befann sig på Tillbergaleden hinner ikapp och får bromsa 
ned, de flesta av dessa skedde dock en bit ifrån korsningen. 
Då detta var på eftermiddagen så var det övervägande i riktning mot Tillberga 
som det var problematiskt vilket bör innebära en liknande situation på morgonen 
fast i riktning mot Västerås istället. 
Kunde konstateras att stopplikten inte efterlevdes i särskilt stor utsträckning.  
Den användes mer som en väjningsplikt, alltså inte fullständiga stopp på fordonen 
om inte det var korsande trafik i korsningen. Dock bedömdes att 
uppmärksamheten är större vid stopplikten än vid väjningsplikten på 
Badelundavägen. 
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5. Trafikregler3 
5.1. Tillbergaleden: 
Tillbergaleden är uppmärkt med vägmärket huvudled, märket är uppsatt vid 
huvudledens början och upprepas efter varje korsning med annan väg än sådan 
som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt 
framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen. I korsningen är det 
väjningsplikt från anslutande vägar. Det finns dock avsaknad av trafikföreskrifter 
för huvudled. 

5.2. Badelundavägen och Lugna Gatan: 
Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och 
att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. 
Märket kan vara uppsatt tillsammans med tilläggstavla T2, avstånd, som 
förberedande upplysning om väjningsplikt och tillsammans med tilläggstavla T3, 
avstånd till stopplikt, som förberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga 
tillfarter i en korsning har väjningsplikt anges detta med tilläggstavla T13, 
flervägsväjning . 
 
Slutsatsen är att B2 enligt vägskylten har väjningsplikt mot B1 som färdas på 
Tillbergaleden.  
 
Enligt jurist vid Länsstyrelsen4 finns inget beslut om väjningsplikt på den statliga 
vägen Badelundavägen och inte heller beslut taget om huvudled på den 
kommunala vägen Tillbergaleden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Trafikregler inhämtade via Trafikplanerare på Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
4 Polisens förundersökning. 
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6. Statistik tidigare olyckor5 
Underlaget nedan hämtat från den regionala statistikdatabasen STRADA, där 
blåljusmyndigheterna och sjukvården rapporterar in olyckor från aktuell 
olycksdrabbad korsning. 
 
År Dödsolyckor Allvarliga olyckor 

(ISS 9-) 
Måttliga olyckor 
(ISS 4-8) 

Lindriga olyckor 
(ISS 1-3) 

Totalt: 

2010 0 0 0 1 1 
2011 0 0 0 3 3 
2012 0 0 0 2 2 
2013 0 0 0 2 2 
2014 0 1 0 0 1 
2015 0 0 0 1 1 
2016 0 0 0 2 2 
2017 0 1 0 1 2 
2018 0 0 0 1 1 
2019 0 0 1 4 5 
Totalt: 0 2 1 17 20 
 
Trafikolyckan på julafton 2019, som är grunden till denna utredning.  
Framgår inte om aktuell olycka definieras som en ”måttlig olycka” eller om den 
p.g.a. att den skedde så sent på året inte kom med i det statistikunderlag som 
erhölls från Transportstyrelsens regionala samordnare för STRADA.  
Statistiken ovan, där 2 allvarliga olyckor, 1 måttlig olycka och 17 lindriga olyckor 
skett de senaste 10 åren samt inga döda – bekräftar att det är en olycksdrabbad 
korsning, men den bilden som beskrivs i petitionen som föranledde utredningen 
är långt ifrån den statistik som redovisas ovan.  
 
Kan vara att en stor del av de incidenter och olyckor som skett inte förorsakat 
personskador som kräver sjukvård och på så vis inte kommer in i STRADA:s 
statistik. Räddningstjänstens statistik kan ge klarhet i denna fråga om de larmades 
ut på de incidenter och olyckor som skedde. Annars finns här ett stort mörkertal. 
De samlade svaren från 867 i listan talade om olyckor från flera varje vecka till 
några stycken varje månad och statistiken ovan anger 2 olyckor/år i snitt under en 
10 årsperiod samt 5 olyckor under 2019. 

 
 

 
5Källa: Magnus Berg, regional samordnare STRADA, Transportstyrelsen. 
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6.1. Olycksfrekvens baserat på olyckor och olyckstyp 
 
Olyckstyp Döds-

olyckor 
Allvarliga 
olyckor 

Måttliga olyckor Lindriga olyckor Totalt 

Singel 0 0 0 2 2 
Omkörning 0 0 0 0 0 
Upphinnande 0 0 1 0 1 
Avsvängande 0 1 0 0 1 
Korsande 0 1 0 15 16 
Möte 0 0 0 0 0 
Cykel-fordon 0 0 0 0 0 
Fotgängare- 
fordon 

0 0 0 0 0 

Totalt:  2 1 17 20 

 
Utifrån statistiken ovan kan konstateras att huvuddelen 16 av 20 olyckor (80 %) 
orsakats av korsande motorfordon, vilket bekräftar petitionens observationer att 
fordon kör rakt ut utan att stanna eller titta först. Där 1 av dessa var att definiera 
som en allvarlig olycka och resterande 15 som lindriga. Fanns även kommentarer 
att GC-stråken kring korsningen också var att definiera som farliga. Vilket de kan 
vara, men inga olyckor med cyklar och gångtrafikanter har skett under de senaste 
10 åren enligt STRADA-statistikdatabasen. Gäller olyckor med personskador som 
krävt sjukvård.  
 
Räddningstjänstens statistik kan ge klarhet i denna fråga om de larmades ut på de 
incidenter och olyckor som skedde utan personskador som krävt sjukvård. 
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7. Observation från allmänhet 
7.1. Inledning 
Detta kapitel syftar till att sammanställa underlaget från personer som haft 
synpunkter på aktuell olycka. Totalt 871 personer hade skrivit under denna 
petition, 867 som fanns med på listan som bifogades. Utredaren har valt att ta 
med de observationer/ synpunkter som kan vara av vikt för utredningens syfte. 

7.1.1. REFLEKTIONER SOM KAN VARA INTRESSANTA 
Person Synpunkter Förslag på åtgärder Kommentar 
17 Denna korsning har krävt 

dödsoffer och ett stort antal 
skadade. Korsningen är 
olycksdrabbad säkert 1 
gång/månad. Har själv förolyckats 
här 2018. Korsningen måste ses 
över och åtgärdas innan fler får 
sätta livet till! 

 Har själv 
drabbats. Bra 
diskussionspart. 

20 Korsningen är livsfarlig! Har tappat 
räkningen hur många gånger man 
fått panikbromsa för att folk kör 
rakt ut från Lugna gatan. Stopplikt 
har inte hjälpt. Från Anundshållet 
är det brant, svårt att se och 
dessutom en brant nedförsbacken 
vilket ofta leder till högre fart än 
folk tänkt. I samband med halka är 
det väldigt lätt att folk glider ut på 
Tillbergaleden. 

Behövs fysiska hinder. 
Helst rondell. 

Bra och 
konstruktiva 
synpunkter och 
förslag. 

22 Livsfarlig korsning. Stoppskylten 
från ett håll gjorde det nästan 
värre. Skapar oreda. Varit vittne 
till många incidenter och olyckor. 

 Vittne till 
olycka – bra 
diskussionspart. 

43 Oacceptabelt med egen 
erfarenhet av att nästan mista 3 
anhöriga. 

 Engagerad – 
kan vara en bra 
diskussionspart. 

45 Vittne till krock och varit nära att 
krocka och har synpunkter. 

 Kan vara en bra 
diskussionspart. 

144  Behövs lampor, för folk 
som går över syns inte i 
mörker. 

 

463 Dottern råkat ut för olycka Inledningsvis stopplikt 
från Badelunda och på 
sikt rondell. 

Kan vara en bra 
diskussionspart. 
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7.2. Kommentarer/Synpunkter 
Huvuddelen av de som skrivit under kommer från Västerås och/eller kör 
regelbundet förbi aktuell korsning. 
Finns ett mindre antal som gör ett allmänt upprop mot olyckor och dödsfall i 
trafiken. Utifrån de som skrivit något konstruktivt kan man utläsa ett mönster 
enligt nedan: 

 Incident-/olycksdrabbad korsning 
 Livsfarlig korsning 
 Otydligt vilken väg som är huvudled/oklarheter vem som har företräde 
 Dålig sikt p.g.a. kurva, backe och skog 
 Brant nerförsbacke (från Anudshållet) – kan påverka den högre 

hastigheten 
 Kör ut så fort att de kommer in på mötande körfält 
 Ofta rådjur och annat vilt som går över vägen 
 Vid halt underlag/halka lätt att bilen glider ut på Tillbergaleden 
 Dålig belysning 
 Stoppskylt och en väjningsskylt förvirrar mer än gör nytta 
 Mycket och tung trafik förbi denna korsning, i synnerhet vid rusningstider 

till och från arbetet 
 Folk kör överlag fortare än tillåtet och finns synpunkter på att den lagliga 

hastigheten förbi korsningen är för hög 
 Många som kör rakt ut från Lugna gatan utan att stoppa (stopplikt) 
 Generellt dålig efterlevnad av trafikregler 
 Farligt även för gång- och cykeltrafikanter 
 Inkludera även trafikhöjande åtgärder för gång- och cykeltrafikanter 
 Finns många vittnen och drabbade från olyckorna i korsningen bland de 

som finns bland de som tyckt till 

7.3. Förslag på åtgärder 
Huvuddelen hade synpunkter, men inte förslag på åtgärder. 
Sammanställningen nedan baseras på de som hade konstruktiva förslag: 

 Sänkt hastighet i korsningen 
 Måla fartlinjer i körbanan 
 Fyrvägsstopp – dock fanns signaler att detta inte fungerar 
 Trafikljus 
 Hastighetskamera 
 Rondell/cirkulationsplats 
 Alternativa fysiska hinder 
 Förbättrad belysning både för körbanan och GC-stråk. 
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Utöver detta bör polisen överväga att göra regelbundna trafikkontroller med 
korta tidsintervaller, för att göra en bedömning av lagefterlevnaden. 
Vidare bör en orsaksanalys göras för att bedöma de bakomliggande orsakerna till 
incidenterna och olyckorna generellt och denna korsning i synnerhet. 

8. Räddningstjänst 
Vid aktuell olycka kallas räddningstjänst ut på begäran av Polis för sanering av 
vägbana. Räddningstjänst stänger av vägen 15 minuter för att städa rent 
vägbanan från glas plåt och plastdelar på vägbanan. Enligt egen rapport var 
3 personer inblandade i olyckan och en som avtransporteras till sjukhus för 
kontroll. I egenutvärderingen och övriga rapporten anges inga avvikelser vid 
insatsen, man är nöjda med sitt arbete. 
 
Annan information från händelserapporten: 
Ämne Svar 
Ärendenummer 2019001881 
Huvudlarm till rtj 2019-12-24 12:22:40 
Utlösande händelse Begränsat läckage av drivmedel/olja. 
Förmodad huvudorsak Mänsklig handling 
LSO 1:2 Kriterier för räddningstjänst enl LSO 1:2 

ej uppfyllda 
 
Nedan anges Räddningstjänstens larm i aktuell korsning tio år tillbaka. 
Räddningstjänsten har under de senaste åren bytt ärendesystem vilket gör att 
informationen kan skilja sig i sammanställningarna. 
Ämne Svar 
Ärendenummer 2017001559 
Huvudlarm till rtj 2017-09-25 14:13:16 
Utlösande händelse Trafikolycka 
Förmodad huvudorsak Mänsklig handling 
Inringare Ringt om krock i korsningen 

Lugnagatan/ Tillbergaleden 
Beskrivning Räddningstjänst på plats 2 st. 

personbilar i krock och inga 
personskador endast sanering av 
vägbanan i 20min (4man). 

Resursbeskrivning Polis och ambulans på plats 
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Ämne Svar 
Ärendenummer 01400122 
Huvudlarm till rtj 2014-01-23 kl: 13:30 
Utlösande händelse Trafikolycka 
Förmodad huvudorsak Mänsklig handling 
Inringare Ringt om krock i korsningen 

Lugnagatan/ Tillbergaleden 
LSO 1:2 Kriterier för räddningstjänst enl. LSO 

1:2 ej uppfyllda 
Antal skadade 2 bilar, 2 drabbade. 1 kvar i bilen. 

1 svårt skadad 
Beskrivning Lägesrapport 13:39: 1 bil i diket, 1 bil 

tvärs över vägen, 2 personer 
inblandade, totalstopp 
Tillbergaleden. 

Resursbeskrivning Polis och ambulans på plats 
 
Ämne Svar 
Ärendenummer 201200860 
Huvudlarm till rtj 2012-05-31 18:49:03 
Utlösande händelse Trafikolycka 
Förmodad huvudorsak 2 bilar kolliderar 
LSO 1:2 - 
Antal skadade 3 st lindrigt skadade 
 
Under de tio senaste åren har det enligt räddningstjänstens statistik endast varit 
tre larm i aktuell korsning. Antingen för sanering av vägbanan och/ eller i syfte att 
ta hand om skadade. 
Räddningstjänsten har i sina rapporter inte angett någon annan orsak än mänsklig 
handling. Vidare har räddningstjänsten inte rapporterat några avvikelser i egen 
verksamhet kring insatserna. 
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9. Kommentarer från kommunal väghållare 
Teknik- och fastighetsförvaltningen lägger stor vikt vid att fortsätta arbeta med 
den aktuella korsningen för att förebygga framtida olyckor. Det pågår i dagsläget 
planering för utveckling av Finnslätten som kommer ha påverkan på vilka åtgärder 
som är lämpliga och hur dessa ska utformas. Eventuell större ombyggnation av 
korsningen får med andra ord anstå till planeringen av hela området börjar bli 
färdig. I annat fall ser vi risk med att något som byggs om nu kan behöva byggas 
om igen kort därefter. 
 
Samtidigt som vi avvaktar mer information om Finnslättens framtid arbetar vi med 
att utvärdera andra möjliga åtgärder på kort sikt. Vi kommer titta närmare på 
korsningens reglering, om det finns ett behov av och möjlighet till en mindre 
ombyggnation samt andra trimningsåtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i 
korsningen. Vi undersöker bland annat möjligheten att införa stopplikt också från 
väg 702 och ser över Lugna gatans anslutning mot Tillbergaleden.  

10. Sammanställning av direkta och 
bakomliggande orsaker till olyckan 

Direkta orsaker 
Bil 1 kör in i bil 2 bakifrån på Tillbergaleden. Olyckan leder till en följdolycka där bil 
3 kör in i bil 2 som kommer över på fel körbana på grund av den ursprungliga 
olyckan. 
 
Bakomliggande orsaker 
Bil 2 följer inte rådande väjningsplikt på Badelundavägen. 
Bil 1 färdas i för hög hastighet in till korsningen på Tillbergaleden. 

11. Slutsatser 
11.1. Utredningens syfte och avgränsning 
Utredningens syfte är att: 

  i stort som en del i 
kommunens arbete för Skydd mot olyckor. 

 Undersöka orsaker till olyckan i aktuell korsning för att om möjligt 
förhindra att liknande olyckor uppstår, som en del i kommunens arbete 
för Skydd mot olyckor. 
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 Undersöka orsakerna till olyckans konsekvenser för att om möjligt kunna 
mildra framtida olycksförlopp, som en del i kommunens arbete för Skydd 
mot olyckor. 

Utredningen är avgränsad till att inte utreda ansvars- eller skuldfrågan. 
Räddningstjänstens insats kommer att utvärderas i eget avsnitt. 

11.2. Slutsatser  
Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan har kunnat fastställas enligt 
utredningens syfte.  

Genom att titta på statistik från tidigare olyckor i korsningen samt det platsbesök 
som genomfördes har tre vanliga bakomliggande orsaker till incidenter i 
korsningen fastställts: 

- Flertalet bilister kör över gällande hastighetsbegränsning på 
Tillbergaleden. 

- Stopplikten ut från Lugna gatan efterlevs delvis inte. 
- Den skyltade väjningsplikten från Badelundavägen efterlevs delvis inte. 

Vid tidpunkt för platsbesöket råder det god sikt från samtliga håll i korsningen, 
korsningens underlag är fullgott.  

Utredningen konstaterar att det finns brister i regelverk vid korsningen. 
Badelundavägen har inte beslut om väjningsplikt enligt de föreskrifter som finns 
och Tillbergaleden är inte beslutad som huvudled. Dessa brister är av 
administrativ karaktär och påverkar inte förutsättningarna för trafikanterna i 
korsningen då skyltningen är korrekt.  

Allmänhetens kommentarer om korsningens incidentflöde stämmer inte överens 
med myndigheternas statistik.  De samlade svaren från 867 i listan talade om 
olyckor från flera varje vecka till några stycken varje månad och statistiken från 
myndigheterna anger 2 olyckor/år i snitt under en 10 årsperiod samt 5 olyckor 
under 2019. Majoriteten av olyckorna är lindriga, det bekräftas vidare i 
räddningstjänstens statistik där endast tre olyckor på tio år har krävt 
räddningstjänstens stöd.  

Räddningstjänstens insats har inte påverkat händelseförloppets utgång. 
Räddningstjänsten har gjort en fullgod insats utan egna interna avvikelser. 

Utifrån kartlagt händelseförlopp och orsaker har utredaren i nästkommande avsitt 
gett sina förslag till åtgärder för att förebygga framtida olyckor i korsningen. 
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12. Åtgärdsförslag  
I enlighet med gällande Lag om skydd mot olyckor kan kommunens utredare 
endast ge förslag, som inte är tvingande. Kommunen har dock ett särskilt ansvar 
att arbeta skadeförebyggande (se 3 kap. 1 §). 

12.1. Åtgärdsförslag 
 Genomgång av olycksutredningen med ansvariga på Teknik- och 

fastighetsförvaltningen hos Västerås stad. 
 Teknik- och fastighetsförvaltningen i samverkan med Trafikverket bör se 

över möjligheten till stopplikt på Badelundavägen.  Enligt Teknik- och 
fastighetsförvaltningen är kontakt upprättad med Trafikverket men inga 
beslut fattade. I slutänden är det Länsstyrelsen som fattar beslut om lokal 
trafikföreskrift.  

13. Avslut 
Utredaren bedömer att syftet med utredningen är uppnådd. Händelseförloppet 
och orsakerna är kartlaggda och validerade genom information från olika 
inblandade aktörer samt ett platsbesök. Eftersom förare i Bil 2 skadades svårt har 
hen inte kunnat höras av Polis och därför saknas vittnesmål från ena parten. 
Utredaren gör bedömningen att dessa vittnesmål inte skulle bidra till någon 
avgörande förändring i bedömning av händelseförlopp eller orsaksanalys.  

14. Spridning av erfarenheter 
Västerås stads olycksutredare avser att sprida informationen angående denna 
olycksutredning till: 
 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen (ink. Ansvarig nämnd). 
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
 Trafikutredare vid Polisregion Mitt. 
 Mälardalens- brand och räddningstjänstförbund. 
 Trafikverket Region Mitt. 
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15. Bilaga – Utredarens förslag till åtgärder 

 
Aktivitet Ansvarig för åtgärd Senast klart 

 Genomgång av olycksutredningen 
med ansvariga på Teknik- och 
fastighetsförvaltningen på Västerås 
stad. 

Olycksutredare 
Stadsledningskontoret 

Utförd  
2020-05-11 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen i 
samverkan med Trafikverket bör se 
över möjligheten till stopplikt på 
Badelundavägen.  Enligt Teknik- och 
fastighetsförvaltningen är kontakt 
upprättad med Trafikverket men inga 
beslut fattade. I slutänden är det 
Länsstyrelsen som fattar beslut om 
lokal trafikföreskrift.  

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

Förslag 

Västerås stad avser att sprida informationen 
angående denna olycka till: 
 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen 
(ink. Ansvarig nämnd) 

 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

 Trafikutredare vid Polisregion Mitt 
 Mälardalens- brand och 

räddningstjänstförbund. 
 Trafikverket Region Mitt. 

Olycksutredare 
Stadsledningskontoret 

Förslag 
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