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Grundinformation om olyckan 

Datum:   2022-01-07 

Väder/Väglag:                                                    Mörkt, vinterväglag mycket halt (hård packad snö) 

Larmtid:   17:10:30 

Plats:   Follingbo  Länsväg 143 

Typ av olycka:   Trafikolycka personbil – lastbil med släp (olastat) 

Avslutande räddningsinsats:  2022-01-07 kl: 17:55:00 

SOS Alarms ärendenummer:  10.4261473.2 

Räddningstjänstens Händelserapport: G2022.002707 

 

 

 

Sammanfattning  

En personbil kommer över i motsatt körbana. Lastbilschauffören försöker att undvika kollision och styr 

ut mot dikeskanten. 

Personbilen träffar lastbilens vänsterfront. Kollisionen är mycket kraftig och föraren i  i 

personbilen skadas svårt och avlider av de skador  fått. 

Det färdades 1 person i varje bil 

Bägge bilarna står på hjul vilket underlättar arbetet. 

Föraren i personbilen är fastklämd och bilens vänstersida är kraftigt demolerad, taket är nedtryckt 

vilket gör att klippning av fordonet blir besvärligt och svårt att ”komma åt”. 

Det var mörkt och rådde mycket halt väglag (hårt packad snö som frusit) vid olycksplatsen. 

Om väder eller väglag bidragit till olyckan är oklart. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sida 3 av 9 
 

OLYCKSUTREDNING 
Undersökning enligt 3 kapitlet 10 § lag om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) 

 

Region Gotland 

Besöksadress Visborgsallén 19 

Postadress SE-621 81 Visby 

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl 

E-post registrator-rs@gotland.se 

Org nr 212000-0803 

Webbplats www.gotland.se 

 

 

Undersökningens genomförande/metod  

Intervjuer: Frågeformulär och intervjuer men personal från räddningstjänsten som var direkt 

inblandande i händelsen. 

Dokumentation: Räddningstjänstens händelserapport, foto tagna på olycksplatsen. 

Platsbesök: 2022-01-14 

 

Anledning till undersökning 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kap 3 § 10 ska kommunen ”se till att olyckan undersöks 

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

genomförts”. I räddningstjänsten rutiner ingår att utvärdera insatser som genomförts, detta för att 

dels utveckla organisationen, den egna individen och ta del av erfarenheter som kan leda till 

ytterligare möjlighet för utveckling, inom både teknik, metod, taktik- och insatsledning. 

 

Uppdrag och avgränsning 
Undertecknad har fått i uppdrag av räddningschefen Räddningstjänsten Gotland 

att undersöka förutsättningarna för räddningsinsatsen och hur den genomförts för att kunna dra 

lärdomar av insatsen.  
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Händelseförlopp 
Larmsamtal: 
Larm inkom ti ll SOS-alarm fredag 7 januari 2022 kl. 17:08:00 om t rafikolycka mellan personbil och 

lastbil. Det är mycket halt väglag. Personbilen står i diken på ena sidan om vägen och lastbilen på 

andra sidan, skadeläget är oklart (personen som ringer är förbipasserande och stannar inte på 

platsen) . Enligt en annan inringare sitter en person fast i personbilen och saknar puls. 

Personbil Seat lbiza. 
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Personskador: 1  och förare av personbilen skadas svårt och avlider kort efter olyckan. 

Föraren i lastbilen klarar sig utan fysiska skador men chockas. 

 

Egendomsskador: Mycket omfattade skador på personbilen. Front inklusive motorutrymme 

vridet åt vänster. Lastbilen fick vänster front skadat och punktering på vänster framhjul. En personbil 

som inte är involverad i själva olyckan kör in i fordonsdelar på vägen får punktering i följdolycka. 

 

Miljöskador: Platsen för olyckan är del av Visby vattenskyddsområde. Personbilen läckte lite 

motorolja och kylvätska. Absol lades ut för att suga upp läckaget. Marken på platsen var frusen vilket 

underlättade saneringen. 

 

 

Orsaksutredning: 
Orsak till olyckan:  
Personbilen kommer över i motsatt körbana och frontalkrockar med mötande lastbils- ekipage. 

Vid olyckan är väglaget mycket halt (hårt packad snö som frusit) om detta bidrog till olyckan är okänt. 

 

Bakomliggande orsaker till olyckan:  
Bakomliggande orsak till olyckan är för Räddningstjänsten Gotland okänt. 
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Olycksplats: 

Olycksplats länsväg 143 hastighetsbegränsning 90 km/h på aktuell vägsträcka. 

Olyckan sker på ett vägavsnitt som är rakt och vägbanans beläggning är asfa lt utan ojämnheter eller 

annat i vägbanan som bedöms haft någon inverkan på olyckan. 

Väglaget var vid olyckan mycket ha lt {hårt packad snö som frusit), om detta bidrog t ill olyckan är 

okänt. 

Olycksplats markerad med X 
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Insatsutvärdering/Räddningsinsats 
Larm:  
Räddningstjänsten får larm 17:10:30 om trafikolycka flera fordon lastbil-personbil.  

Station Visby Heltid larmas (1010, 1080, 1020 och 1160) totalt 8 personer. Första bil (1010) framme 

17:21:16. 

Framkörning: 
Halt väglag gör att det tar lite längre tid att ta sig till platsen. Personalen hör på rapsen/radion att en 

person är fastklämd. Personalen diskuterar och förbereder uttag genom klippning  

Omfattning vid framkomst:  

Vid framkomst ser man att ambulans redan är på plats och att personalen utför akut sjukvård på 

person i personbilen. Personbilen står med fronten ned i ett dike. Lastbil med släp står i diket på andra 

sidan om vägen. 

Beslut: 
Inleda räddningsinsats, losstagning av livlös person för överlämnande till sjukvården (ambulans), och 

säkra upp olycksplatsen.   

Arbete på olycksplats: 

På olycksplatsen är det mycket trafik och andra bilar (som inte är inblandade i olyckan). Det beslutas 

att säkra upp olycksplatsen och länsväg 143 stängs av helt i bägge riktningarna. 

Personbilen står med fronten snett ner i ett dike och bilen är kraftigt demolerad vilket försvårade 

arbetet med att få loss personen.   

Personen sitter fast  och losstagning påbörjas. Efter c:a 10-15 minuter är personen 

loss och kan föras till sjukhus. 

Avförande faktorer för insatsen 
Samverkan med andra aktörer (Polis , Ambulans) upplevdes positivt. 

Bägge bilarna står på hjul vilket underlättar ett redan komplicerat arbete. 

Resursstarka  (2 extra brandmän) 

Arbetsmiljö 
Personalen arbetade enligt rutin- för trafikolycka med säkerhetsman, övrig personal klädd i 

skyddsklädsel och avspärrad väg under hela räddningsinsatsen.  

Slutsatser för insatsen: 
Insatsens genomförande bedöms att ha gått bra med tanke på omständigheterna. 
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Erfarenhetsåterföring: 
En klippledare som ger tydliga order om klippmetod kan underlätta vid kraftigt krockade fordon. 
 

Beredskap för andra händelser 
Ingen annan station larmades till Visby brandstation för att hålla beredskap i Visbys släckområde. 

Rapportadress  
Dick Svennefelt Räddningschef Region Gotland 
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