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Sammanfattning 
Två personer omkom vid trafikolycka mellan tåg och lastbil vid Salekärr, öster om 

Uddevalla den 10 februari 2021.  

I samband med kollisionen revs kontaktledningen för järnvägen ner vilket initialt medförde 

räddningsproblem för räddningstjänsten och dess samverkande aktörer på olycksplatsen. 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) rekommenderas bland annat att förbättra rutiner 

för tidig utlarmning av insatsledare, höja utbildningsnivån för räddningspersonal avseende 

risker vid järnvägsolyckor och förstärka organisationen för krishantering av egen personal. 

Trafikverket rekommenderas att prioritera ombyggnaden av plankorsningen för att göra den 

säkrare. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Klockan 16:39 den 10 februari 2021 larmades räddningstjänst, polis och ambulans till en 

trafikolycka mellan persontåg och lastbil. Vid händelsen omkom två personer. I samband 

med kollisionen revs kontaktledningen för järnvägen ner vilket medförde stora risker 

gällande elsäkerheten på olycksplatsen.  

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att uppfylla kravet i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

3 kapitlet 10 §: 

”När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan undersöks för att i 

skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 

genomförts.” 

Utifrån ett lärande perspektiv syftar inhämtade erfarenheter och rekommendationer från 

händelsen till vidareutveckling av den operativa verksamheten inom RMB.  

1.3 Avgränsningar 

Utredningen avgränsas i tid från då larm inkom till SOS Alarm tills avlastande samtal med 

egen personal var genomförd. 

1.4 Frågeställningar 

Hur hanterades riskerna gällande elsäkerhet vid händelsen? 

På vilket sätt fungerade samverkan och kommunikationen mellan räddningstjänsten och 

övriga aktörer vid händelsen? 

Vilken roll hade RMB:s ledningscentral (LC54) och hur fungerade samarbetet mellan LC54 

och räddningsledningen vid händelsen? 

Fanns det inom RMB och samverkande aktörer vid tillfället för händelsen tillräcklig 

kunskap om riskerna vid olyckor med spårbunden trafik? 

På vilket sätt genomförde RMB krishantering för egen personal efter händelsen?   

1.5 Redovisningsplan 

Utredningen kommuniceras internt till RMB och delges Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Trafikverket.  
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingen 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer med räddningstjänstpersonal som var delaktiga i 

händelsen, personal i LC54, polis- och ambulanspersonal samt Trafikverkets 

olycksplatsansvarig (OPA) och olycksutredare avseende tågtrafik vid Trafikverket.  

SOS ärendelogg och räddningstjänstens händelserapport har använts för beskrivning av 

händelsen. Uppgifter och bilder från Trafikverkets olycksutredare avseende vägtrafik har 

använts som underlag för utredningen. Utredarna har även tagit del av Trafikverkets 

utredningsrapport om händelsen. 

2.2 Undersökningsmetod 

Delar i händelsen har analyserats från ett Människa- Teknik- och Organisationsperspektiv 

(MTO). 
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3 Resultat av undersökningen 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

Olycksplatsen är en obevakad plankorsning belägen vid Salekärr, 8-9 kilometer öster om 

Uddevalla centrum. En plankorsning är en korsning mellan väg och järnväg i samma plan. 

Högsta tillåtna hastighet för järnvägen är 120 km/h. Den korsande vägen är en mindre 

enskild väg. Vid olyckstillfället var det uppehållsväder och dagsljus. Väglaget var lös 

snö/snömodd. 

Ett tilltagande snöfall pågick under räddningsinsatsen. 

 
Bild 1. Positionering av olycksplatsen. 

Det har innan och även efter olyckan rapporterats om allvarliga händelser från samma plats: 

2008-02-14 kolliderade ett godståg med en timmerbil. 

2015-10-05 var ett persontåg nära att köra på en grävmaskin. 

2021-03-08 var ett persontåg nära att köra på en lastbil. 

 

Säkerhetshöjande åtgärder på plankorsningen Salekärr är planerade och finns med i 

Trafikverkets plan för 2022-2023. 

 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
Uddevalla - Lysekil - Munkedal 

Olycksutredning 

Bild 2. Plankorsningen dagen efter olyckan. Pilama visar de inblandade trafikelementens färdvägar. Tåget syns i ovankant 
på bilden. Bild från Trafikverket. 

3.2 Olycksförloppet 
Två personer i ett tungt fordon av flakväxlaimodell skulle passera plankorsningen, men 
uppmärksammade inte persontåget som kom från Väne-Ryr i riktning mot Uddevalla. 
Förai·en körde ut på plankorsningen vai-på tåget kolliderade in i lastbilens högra sida och 
sköt fordonet framför sig. Vid den första kontaktledningsstolpen slog hytten emot stolpen. 
Kollisionen medförde att stolpen lossnade och lastbilen delades så att lastcontainer och ram 
blev liggande på jämvägsspårets södra sida och hytten blev liggande på jämvägsspårets 

non a sida. 

I samband med kollisionen spårade tåget ur med främre hjulboogien. Tåget stannade efter 
cirka 290 meter. 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 45 1 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 JO 1615500 
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

7(18} 



 

 

 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

Olycksutredning  
8 (18) 

 

 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 

www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

 

 
Bild 3. Det urspårade tåget dagen efter olyckan. Bild från Trafikverket. 

3.2.1 Olycksorsak 

Föraren av lastbilen uppmärksammade inte tåget när plankorsningen skulle passeras. En 

orsak kan vara vinkeln som lastbilen närmade sig korsningen. Vinkeln gör det svårt för 

föraren att se tåg som kommer från höger. 

3.3 Räddningsinsatsen 

3.3.1 Utlarmning och framkörning 

Klockan 16:37:17 startade SOS Alarm ärendet. Initiala uppgifter var att ett tåg hade kört på 

en lastbil och det var oklart om någon person fanns kvar i fordonet, men två personer låg 

utanför. 

16:38:20 förlarm Uddevalla heltid. 

16:38:22 förlarm Ljungskile RiB1. 

16:39:00 utalarmering Uddevalla heltid. 

16:39:57 utalarmering Inre befäl. 

16:40:25 Uddevalla heltid 1010 kvitterade larmet. 

16:42:12 Uddevalla heltid 1040 kvitterade larmet. 

16:46:00 utalarmering Ljungskile RiB-station. 

16:46:31 trafikstopp begärt för räddningstjänsten. 

16:48:01 Ljungskile deltid 1210, 1260 kvitterade larmet. 

16:50:00 1010 framme på olycksplats. 

16:50:20 utalarmering insatsledare RMB. 

16:52:22 insatsledare 1080 kvitterade larmet.  

16:52:57 1040 framme på olycksplats. 

 
1 Räddningstjänstpersonal i beredskap 
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17:05:00 1210 och 1260 framme på olycksplats. 

17:05:02 1080 framme på olycksplats. 

 

Första ambulans var framme på olycksplats 16:51 och första polisenhet framme 17:00. 

Räddningstjänsten begärde trafikstopp och räddningsfrånkoppling på väg till olycksplatsen. 

Vid olyckstillfället saknade räddningstjänsten förmåga till arbetsjordning av olycksplatsen 

på grund av att utrustningen för spänningsprovning skickats till leverantör för utbyte. 

Begäran om arbetsjordning kommunicerades från 1010 till LC54 på väg mot olycksplatsen. 

Under framkörning kommunicerade insatsledaren behovet av krishantering för egen 

personal med LC54.  

3.3.2 Framkomst och etablering   

Vid framkomst hade styrkeledare fått bekräftelse på begäran om trafikstopp och 

räddningsfrånkoppling samt information att OPA och elsäkerhetsansvarig var på väg. 

På olycksplatsen syntes tåget till höger och delar av lastbilen låg på båda sidor om spåret. 

Styrkeledare noterade att kontaktledningen var nerriven och beskrev det som ”ett virrvarr av 

ledningar på spårområdet”. Order gavs till personal på plats: ”håll er borta från de nerrivna 

ledningarna!” 

Olycksplatsen beskrevs i intervjuer som en ”krigszon”. 

När insatsledaren kom till platsen övertogs räddningsledarskapet från styrkeledaren.  

Ingen klart kommunicerad ledningsplats utsågs. 

Säkerhetsavståndet till nerrivna ledningar innan arbetsjordning blev genomförd bestämdes 

till 4 meter. 

Arbetsjordning utfördes av Trafikverkets personal vid järnvägsövergångar vid Listaskogen 

och Glimmingen, öster respektive väster om olycksplatsen.  



 

 

 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

Olycksutredning  
10 (18) 

 

 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 

www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

 

 
Bild 4. Olycksplatsen. Bild från Polisen. 
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Bild 5. Nerriven kontaktledning. Bild Trafikverket. 
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3.3.3 Insatsen   

När arbetsjordningen bekräftats av OPA bistod räddningstjänstens personal 

ambulanssjukvården i omhändertagandet av de drabbade. Brandmän begav sig även till tåget 

för bedömning av hjälpbehovet. Inga allvarliga skador på passagerare kunde noteras. 

Ett aktivt läckage från lastbilen hanterades genom att en så kallad spillbag placerades under 

dieseltanken. I samband med kollisionen uppstod även läckage från lastbilens 

hydrauloljetank och ett mindre utsläpp av växellådsolja från tåget. Olycksplatsen var 

belägen inom vattenskyddsområde och miljörestvärdesledare kontaktades. 

Buss för att transportera tågresenärerna rekvirerades. Personal från räddningstjänsten och 

polisen följde resenärerna till den väntande bussen. Klockan 18:22 var samtliga på bussen.  

Efter insatsen samlades räddningstjänstens personal på brandstationerna i Uddevalla 

respektive Ljungskile för avlastande samtal.  

3.4 Konsekvenser av olyckan 

Vid olyckan omkom två personer som färdades i lastbilen. 

Ingen av de nio passagerarna och de två ombordpersonal som befann sig på tåget fick 

allvarliga fysiska skador av händelsen. Två personer skadades lindrigt. 

Lastbilen blev totalförstörd och tåget fick stora skador. 

Omfattande skador på järnvägsanläggningen. Kontaktledning och kontaktledningsstolpe 

revs ner, slipers och räl på en sträcka av 330 meter fick bytas ut efter olyckan. Personal 

arbetade dygnet runt under sju dygn för att få järnvägen i funktionellt skick. 

Konsekvenser för infrastrukturen under det veckolånga reparationsarbetet blev begränsade. 

Persontrafiken ersattes med bussar och godstrafiken till och från Uddevalla kunde ledas om 

via Göteborg. 

  



 

 

 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

Olycksutredning  
13 (18) 

 

 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 

www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

 

4 Analys 

4.1 Diskussion 

Avsaknad av spänningsprovare 

En gång per år görs en extern kontroll av RMB:s spänningsprovare som används vid 

arbetsjordning vid järnvägsolyckor. Vid årets kontroll visade det sig att den 

spänningsprovare som RMB förfogade över var av felaktig modell. Spänningsprovaren 

skickades den 3 februari till leverantören för utbyte. Förväntad leveranstid var en vecka. 

Under tiden saknade RMB förmåga att utföra arbetsjordning. Ansvarig på RMB informerade 

berörda befäl och LC54 via mail om situationen. Resursen skulle under tiden dras från Norra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) alternativt Trafikverket. 

 

Den nya spänningsprovaren levererades till RMB inom den förväntade leveranstiden. 

Utrustningen placerades på ett av insatsledarnas kontor för vidare hantering. På grund av 

Covid-19 restriktioner arbetade den personen hemifrån vilket fick till följd att 

spänningsprovaren inte omedelbart blev tillgänglig för utryckning. 

 

Det fanns vid tillfället för olyckan inget system i LC54 som säkerställer att viktig 

information om saknade förmågor inom RMB, i detta fall förmåga till arbetsjordning vid 

järnvägsolycka, observeras av inre befäl vid larmtillfället. När informationen och begäran 

från styrkeledaren rörande avsaknad av spänningsprovare nådde LC54 uppstod ett 

räddningsproblem som fick följdverkningar avseende utlarmning av insatsledare. 

 

Utredarnas bedömning är att avsaknaden av spänningsprovare inte påverkade 

konsekvenserna av olyckan på grund av att OPA och elsäkerhetsansvarig snabbt var på plats 

och kunde utföra arbetsjordning. 

 

Utlarmning av insatsledare 

Enligt avtal med SOS Alarm larmas den till olycksplatsen närmast geografiskt placerade 

brandstationen. Därefter hanteras resursförstärkning av LC54. Rutinen inom RMB är att 

insatsledare larmas vid behov av ytterligare ledningsnivå, vilket vanligtvis innebär vid 

räddningsinsatser där två eller fler räddningsstyrkor aktiveras. Utlarmning sker manuellt av 

personal i LC54.  

På grund av att inre befäl i LC54 var upptagen med räddningsproblematiken med den 

saknade spänningsprovaren dröjde det över 11 minuter innan insatsledaren blev larmad.  

För att minska risken för sen utlarmning av insatsledare beroende på initialt i insatsen hög 

arbetsbelastning i LC54, är utredarnas bedömning att utlarmning av insatsledare vid vissa 

förutbestämda typolyckor ska aktiveras av SOS Alarm via larmplan.    
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Ett händelse- och orsaksdiagram har skapats där varje delhändelse H0-H5 analyseras 

avseende på direkta och bakomliggande orsaker. Diagrammet bifogas utredningen i bilaga 1. 

H0: 

Vid den årliga kontrollen av RMB:s jordningsutrustning upptäcktes att spänningsprovaren 

var av en modell som inte skall användas på Trafikverkets kontaktledningsanläggning.  

H1: 

Larm inkommer till SOS rörande trafikolycka mellan tåg och lastbil. 

H2: 

Den initiala positionen från inringande telefon ger ett stort geografiskt område och därför 

skickas förlarm till både Ljungskile RiB-station och Uddevalla heltidsstation. Vid förlarmet 

beger sig Ljungskiles RiB-personal enligt instruktion till brandstationen för att spara tid om 

larmet blir skarpt. 

H3: 

När korrekt position för olyckan konstaterats av SOS Alarm larmas enligt rutin närmaste 

station vilket är Uddevalla. 

H4: 

När Ljungskiles RiB-styrka väntat på brandstationen några minuter och inget larm kommer 

så ringer styrkeledaren till LC54. I samtalet framkommer att LC54 har uppfattat situationen 

som att Ljungskile redan har larmats. När det uppmärksammas att så inte är fallet får 

Ljungskilestyrkan order om att bege sig till olycksplatsen.  

H5: 

Till följd av hög belastning initialt i LC54 larmas insatsledaren sent. Räddningsproblemet 

med den saknade spänningsprovaren och en pågående insats inom LC54:s område tar stort 

fokus.  

  

Utbildningsnivå gällande elsäkerhet vid järnvägsolycka inom RMB 

Samtliga heltidsbefäl på Uddevallastationen genomgår vart 3:e år utbildningen 

Arbetsjordning och arbete på spårområde. Utbildningen utförs av Brandskyddsföreningen 

och Försäkringsbranschens Restvärdesräddning på uppdrag av Trafikverket. Utbildningens 

mål är att personal inom räddningstjänsten ska få kunskap om risker och nödvändiga 

säkerhetsåtgärder vid arbete på eller vid järnvägsanläggning. 

Brandpersonal på Munkedal- och Ljungskilestationerna, vilka är de övriga två 

brandstationer inom RMB som har järnväg inom sitt geografiska område, får ingen eller 

begränsad utbildning avseende risker med arbete vid järnvägsområde. I kursplanerna för 

MSB:s utbildningar för brandmän och befäl ingår inte heller moment med risker vid 

järnvägsolyckor.     
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Samverkan och kommunikation 

Samverkade aktörer vid räddningsinsatsen var framför allt räddningstjänst, 

ambulanssjukvård, Trafikverket och polis. I intervjuer med sjukvårdsledare och 

polisinsatschef framkom att samverkan vid händelsen fungerade på ett tillfredställande sätt. 

Personal från polis och ambulans har generellt begränsad kunskap om riskerna med arbete 

vid järnvägsolyckor och förlitar sig på räddningstjänstens riskbedömningar. Vid olyckan 

bestämdes ett säkerhetsavstånd på 4 meter till nedfallen kontaktledning vilket 

kommunicerades till samverkande aktörer och vidarebefordrades via insatstalgrupper till 

respektive organisations personal. 

 
Bild 6. Schematisk bild över samverkande aktörer och kommunikationsvägar på olycksplatsen. 

Vid olycksplatsen befann sig även privatpersoner och personal från bärgningsbolag.  

I intervju med OPA framkom att när Trafikverket eller dess underentreprenörer utför arbeten 

i närheten av spårområden finns rutiner som innebär att fastslagna riskområden bevakas av 

personal. För att ytterligare förstärka elsäkerheten vid järnvägsolyckor skulle personal från 

räddningstjänsten alternativt polisen på motsvarande sätt kunna avdela personal som fysiskt 

bevakar så att ingen person beträder riskområdet. 

OPA och elsäkerhetsansvarig är för räddningstjänsten viktiga samverkande aktörer. I samtal 

med OPA framkom att kommunikationsvägarna vid järnvägsolyckor dock är något oklara. 

OPA saknar Rakel och en upprättad telefonförbindelse med LC54 skulle vara en möjlig 

åtgärd för samverkan och utbyte av information vid järnvägsolyckor. 
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Krishantering av egen personal efter händelsen 

Avlastande samtal genomfördes på brandstationerna i Ljungskile respektive Uddevalla av 

samtalsledare från RMB. Med anledning av Covid-19 pandemin genomfördes avlastande 

samtal på två olika platser. Samtalet genomfördes av samma person på båda stationerna. 

Insatsledaren aktiverade krishanteringsorganisationen tidigt i insatsen genom LC54 vilket 

skapade möjlighet för bakre ledningsstöd att i god tid kontakta samtalsledare för avlastade 

samtal. Insatsledaren fick under pågående räddningsinsats samtal från LC54, Räddningschef 

i beredskap och samtalsledare avseende krishanteringens genomförande. Dessa samtal tog 

till viss del insatsledarens fokus från arbetet på olycksplatsen och borde undvikits. 

Även om krishanteringen för egen personal fungerade mycket väl efter insatsen är 

utredarnas bedömning att RMB behöver resursförstärka med ytterligare samtalsledare. 

Organisationen bygger på att någon samtalsledare har möjlighet att hålla samtalen. Ett 

utökat antal samtalsledare ökar möjligheten till redundans. 
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5 Rekommendationer 
RMB rekommenderas att: 

• skapa rutin så att insatsledare larmas direkt tillsammans med närmaste station vid 

förutbestämda typolyckor.  

• överväga införskaffande av ytterligare en uppsättning jordningsutrustning. 

• skapa rutin för att säkerställa att ingen person befinner sig inom fastställt riskområde 

innan olycksplatsen är strömlös och arbetsjordad. 

• samtliga brandmän och befäl i Uddevalla, Munkedal och Ljungskiles stationsområde 

vart 3:e år genomgår del1 av Brandskyddsföreningens utbildning Arbetsjordning och 

arbete på spårområde eller annan kompetenshöjande åtgärd gällande elsäkerhet vid 

järnvägsområde. 

• verka för att insatsledare som kommer till en olycksplats utser en ledningsplats.  

• Skapa rutin i LC54 för att hantera information om avvikelser gällande RMB:s 

förmåga till räddningsinsats. 

• skapa kontaktvägar mellan Trafikverkets OPA-organisation och LC54. 

• diskutera möjliga rutiner för att säkerställa att väntade leveranser av 

räddningsmaterial till RMB hanteras utan dröjsmål. 

På grund av de allvarliga händelser som inträffat på platsen rekommenderas Trafikverket att 

prioritera och påskynda ombyggnaden av plankorsningen Salekärr. 
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