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Inledning
Varje år inträffar ca 70 000 trafikolyckor i Sverige. Enligt
Trafikanalys1 statistik (2009) omkom 397 människor i trafiken år 2008,2 och 26 248 skadades, varav 3 657 svårt3.
En trafikolycka där en eller flera svårt skadade sitter
fastklämda är en krävande situation både ur teknisk och
ur medicinsk synvinkel. De skadades tillstånd ska inte försämras av losstagningsarbetet och vårdinsatserna får inte
fördröjas.
Forskningen pekar på att skador på halskotpelaren finns
representerade vid de flesta typer av olyckor. Enligt Folksams undersökning Hur säker är bilen 2009 över allvarliga
skador som gett 10 % invaliditet eller mer, är det nackskadorna som ökat mest. I mitten på sjuttiotalet var 30 % av
dessa skador nackskador. Under nittiotalet ökade andelen
till 60 %.
En skadad ska kunna lyftas ut ur fordonet utan att hans/
hennes nacke och rygg vrids. Vi vet att en felaktig vridning
eller ett felaktigt lyft kan innebära livstids invaliditet för en
skadad. Det betyder att biltaket kan behöva lyftas av även
om de skadade inte sitter fastklämda.
Det är viktigt att vi kan ta hand om dem som drabbas i
trafikolyckor snabbt och på ett så bra sätt som möjligt. Därför har MSB utarbetat arbetsrutiner för varje person i insatsstyrkan, arbetszoner runt olyckan och ett flödesschema
för losstagning som följer sjukvårdsinsatsens flödesschema.

Låt inte någon
tid gå förlorad!

Låt inte någon tid gå förlorad!
Huvudbudskapet är att inte låta någon tid gå förlorad. Det
gäller att koordinera arbetsmomenten mellan sjukvårdspersonal och räddningspersonal och utnyttja varandras
naturliga pauser. Det är viktigt att samspelet mellan räddningstjänst, sjukvård och polis fungerar för att det ska bli
ett bra resultat. Målet är att korta tiden för losstagning och
att omhändertagandet förbättras så att en skadad är i bättre
eller samma tillstånd efter losstagningen än då enheterna
anlände. En skadad person ska vara omhändertagen på sjukhus senast en timme efter det att en olycka har inträffat.
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Ett bra omhändertagande bygger på
samövning mellan
räddningstjänst,
sjukvård och polis.

Ett bra omhändertagande bygger på väl
fungerande samverkan
mellan räddningstjänst,
sjukvård och polis.
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Losstagningsarbetet ska följa det medicinska omhändertagandet. Samtliga inblandade måste arbeta som ett team
där alla har kunskap om de olika arbetsmomenten. För
räddningspersonalen gäller det att skapa utrymme för vård
enligt L-ABCDE, att ta hänsyn till den skadades halskotpelare
och rygg vid utlyftning, att kunna lyfta i ryggradens längdriktning och behärska losstagning på ett medicinskt riktigt
sätt. Allt detta kräver samövning mellan sjukvård och räddningstjänst.
Som vi alla vet ser den ena trafikolyckan inte ut som
den andra. Därför behövs goda kunskaper både i prehospitalt akut omhändertagande enligt principen L-ABCDE och
i losstagning, så att räddningspersonalen kan anpassa sitt
agerande efter situationen. Det är viktigt att man kan läsa
olyckor och att man följer med i utvecklingen och kan anpassa sin klippteknik till de bilar som rullar på vägarna.
Bilarnas konstruktion förändras ständigt och det är naturligtvis inte bra att bli stående på en olycksplats och inte
veta hur man ska fortsätta losstagningsarbetet för att den
egna klipptekniken inte fungerar.

Bokens disposition
Denna bok kom ut första gången 2007. I denna uppdaterade
version har vi rättat till fel samt gjort en del kompletteringar
och förtydliganden. Två helt nya kapitel om olika drivmedel
och vägmiljö har tagits fram. Vi har också utökat innehållet med avsnitt om ”EuroNCAP”, ”Crash recovery system”,
säkra olycksplatser och djupstudieutredningar. Först presenteras olika säkerhetssystem och därefter beskrivs hur
olika drivmedel inverkar på räddningsarbetet. Vidare
redovisas vägmiljö, utrustning, organisation vid räddningsarbetet och losstagning enligt olika flödesscheman. Boken
avslutas med vilka åtgärder som bör vidtas efter en insats.
Dan Warqclou är huvudförfattare. Avsnittet om gasbilar
och vätgasbilar har skrivits av David Gårsjö MSB, avsnitten
om el och hybridbilar samt E85 har skrivits av Ingvar
Hansson, MSB.
Det medicinska omhändertagandet behandlas endast
översiktligt. En fördjupning i detta ämne finns i MSB:s
bok ”Prehospitalt akut omhändertagande enligt principen
L-ABCDE” av Charlotta Jande-Waldau och Birgitta Winarve.

Tack!
Vi som har tagit fram denna bok har fått hjälp av många
personer och organisationer. Att försöka lista alla namn
känns vanskligt eftersom det är så lätt att glömma någon.
Många tack för er hjälp med att ta fram detta kunskapsmaterial!
Dan Wargclou
David Gårsjö
Ingvar Hansson
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Volvo V50.
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1. Säkerhetssystem
Den teknikutveckling som sker inom bilindustrin är naturligtvis till fördel för dem som färdas på vägarna. Men nya
material och nya konstruktioner ställer allt högre krav på
oss som arbetar på olika olycksplatser. Vi måste hålla oss
uppdaterade med den nya tekniken och ständigt fråga oss
vad som gäller nu. Kan vi t.ex. klippa på samma sätt och på
samma ställen som vi klippt tidigare? Det kan dessutom
vara svårt att forcera nya bilar med äldre verktyg. Även
verktygstillverkarna måste följa med utvecklingen och anpassa sin utrustning efter nya bilkonstruktioner när det
gäller hållfasthet, utformning, arbetstryck osv.
Biltillverkarna strävar efter att förare och passagerare
ska kunna färdas säkert och en modern bils krockskydd är
konstruerat för att ge ett så optimalt skydd som möjligt vid
en olycka. Kupén är den del av bilen som man förstärker
mest. Man använder olika stålsorter, t.ex. HSLA-stål som
förstärkts med hjälp av olika legeringar som exempelvis
aluminium och olika borstålsinblandningar. Hållfastheten
hos olika stålsorter varierar. HSLA-stål har en hållfasthet på
700 N/mm2 och borstål har en hållfasthet på 1380 N/mm2.
Rent borstål är (för närvarande) det hårdaste och starkaste
man använder. Det är besvärligt för oss att klippa i och i vissa
fall är det så starkt att det kan skada våra verktyg.
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Räddningstjänsten
måste hålla sig
uppdaterad med ny
teknik och nya konstruktioner. Bilderna
visar hur B-stolpen
förändrats under en
tioårsperiod.

Stålkvaliter Volvo XC 60.

B-stolpe Saab -1990.

B-stolpe Saab -2000.
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Klippförsök i B-stolpe
förstärkt med borstål.
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EuroNCAP
EuroNCAP är en organisation som utför krocktester för att
se om olika bilmodeller uppfyller EU:s krav på säkerhet för
de åkande vid frontal- och sidokollisioner. Organisationen
har gjort krocktester sedan 1997 och stöds av ett antal europeiska regeringar, bland annat den svenska. Fd Vägverket har
varit med i samarbetet sedan starten. EuroNCAP gör omfattande tester på nya bilar för att se att bilens konstruktion är
säker, men man bedömer också bilarnas barnsäkerhet, hur
bilens passagerare skyddas mot pisksnärtskador (whiplash)
och vad som händer om bilen kör på en oskyddad trafikant.

Bilarna testas genom följande tester:
•
•
•
•

frontkrocktest mot en barriär i 64 km/tim
sidokrocktest där en barriär körs in i förarsidan på
bilen i 50 km/tim
stolpkrockprov mot en stolpe i 29 km/tim
krock med gående i 40 km/tim

Testerna leder fram till att bilmodellerna får ett sammanfattande betyg bestående av ett antal stjärnor. Betygskalan
är en (dåligt) till fem stjärnor (bäst), där de bilar som får
fem stjärnor bör ge ett bra skydd även i andra situationer
än de moment som krocktesterna gäller.
Det går dock inte att jämföra resultaten från olika storleksklasser eftersom små bilar har ett lite lindrigare prov än stora
bilar. Därför kan en liten bil verka lika bra som en stor, men
i verkligheten blir påfrestningarna större i den lilla bilen.
Det finns numera femstjärniga bilar i alla storlekar.
Krocktest.
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Uppgifterna om hur proven går till är hämtade från Trafikverkets
trafiksäkerhetsinformation om EuroNCAP.

Frontalkrock
Frontalkrocken i EuroNCAP:s prov sker i 64 km/tim, då
bilen träffar en barriär som kan deformeras och som är
förskjuten i sidled i förhållande till bilens front. Det är en
situation som påminner om hur en frontalkrock går till i
verkligheten. I framsätet finns två dockor i vuxenstorlek,
och efter kollisionen görs mätningar på dockorna för att bedöma skyddet för föraren och för passageraren i framsätet.
Dockornas ”kroppar” delas in i zoner, och när resultaten
redovisas är zonerna markerade i färger som visar hur väl
olika kroppsdelar skyddas. Grönt innebär att skyddet är
bra. Rött innebär att skyddet är dåligt och att risken därmed är stor för skador i den delen av kroppen.
I baksätet sitter också två barndockor i bilbarnstolar. Den
ena dockan är lika stor som ett barn på 1,5 år medan den
andra har samma storlek som en treåring. På den större
dockan mäts accelerationen i bröstet vid krocken och på
den mindre mäts även accelerationen i huvudet. Resultaten
för barndockorna är en viktig del i bedömningen av bilens
barnsäkerhet.

Sidokrock
Sidokrocksproven görs i 50 km/tim då bilen träffas av en
barriär monterad på en släde som körs in i förarsidan på
bilen. Barriären kan deformeras. Som ett komplement gör
man också ett prov där en bil kolliderar med sidan mot en
stolpe eller ett träd eftersom det är en typ av krock som orsakar många skador, framför allt i Tyskland. Vid sidokrockproven sitter en vuxen docka på bilens förarplats och två
barndockor i baksätet. Vuxendockans ”kropp” är indelad i
zoner, och resultaten redovisas i färger på samma sätt som
för frontalkrocksprovet ovan. Grönt innebär att skyddet är
bra medan rött innebär att skyddet är dåligt och att risken
därmed är stor för skador i den delen av kroppen. Barndockorna i baksätet mäts på samma sätt som i det föregående provet.
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Stolpprov
EuroNCAP gör också ett så kallat stolpprov där bilen åker
på en vagn som kolliderar i 29 km/tim med en fast stolpe
vars diameter är 254 mm. Den enda krockdockan i bilen är
föraren i framsätet, som är fastspänd med säkerhetsbälte
och sätet är inställt i mellanläge. Krockdockan (Euro SID-1)
som används är lika stor och väger lika mycket som en vuxen
genomsnittlig man. Krockresultaten visas både i form av en
grafisk profil på förardockan samt i form av sidopoäng där
2 är den högsta poängen. Sidopoängen visar hur stor risken
är för skallskador.

Krock med gående
EuroNCAP testar om bilarna är utformade så att de skyddar
fotgängare från att få svåra skador om de skulle bli påkörda. Skyddet för fotgängare testas genom en rad krockprov
som liknar påkörningar av barn och vuxna, och dockdelar
i olika storlekar används. Proven är utformade enligt riktlinjer från European Enhanced Vehicle Safety Committee (EEVC)
och de görs i 40 km/tim som är en vanlig hastighet i tätorter.
Hur svåra skador fotgängarna får i en olycka beror till stor
del på hur bilen är konstruerad just där den påkörde brukar slå i den. När en person blir påkörd är det vanligt att
underbenen slår i kofångaren och att den övre delen av
benen träffas av bilen ungefär i höjd med strålkastarna.
Vuxna slår i huvudet högt upp på motorhuven nära vindrutan, medan barn slår i huvudet mitt på motorhuven. De
punkter där dockdelarna slår i studeras och bedöms. Om
materialet ger efter blir skadorna mindre än om materialet
är stelt, men konstruktionen under motorhuven är också
viktig. Om det finns hårda delar direkt under plåten blir
skadorna på den påkörde svårare än om det finns utrymme
så att plåten kan böjas inåt.
Fotgängarproven redovisas separat när EuroNCAP presenterar resultatet av sina krockprover. Bästa betyget är
fyra stjärnor.
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Barns säkerhet
Sedan 2003 testar EuroNCAP barns säkerhet i bilmodellerna.
Viktigast i säkerhetsbedömningen är hur barndockor klarar
sig i frontalkrockprov och sidokrockprov, men man tar också hänsyn till andra faktorer som hur lätt det är att montera
bilbarnstolar och om det finns någon etikett för en krockkudde i framsätet. Bedömningen av barnsäkerheten har dock
begränsningar eftersom det bara är skyddsanordningar för
1,5-åringar och 3-åringar som testas. Dessutom får biltillverkarna själva välja ut skyddsanordningarna, som framför
allt är bilbarnstolar.
I Sverige är man tveksamma till bedömningen eftersom
den inte förutsätter att barnen sitter bakåtvända så länge
som möjligt. En bakåtvänd stol i framsätet ger bara 2 poäng
av 67 möjliga. Ett bra betyg visar dock att biltillverkaren
lagt ner arbete på barnens säkerhet. Barnsäkerheten kan få
upp till fem stjärnor.

Pisksnärt – whiplash
Varje år får 20 000 svenskar pisksnärtskador (så kallade
whiplash-skador) och dessa skador står för 70 procent
av personskadorna i bil. Var tionde drabbad får kroniska
besvär och ca 150 personer förtidspensioneras årligen på
grund av detta. Den i särklass vanligaste orsaken till pisksnärtskador är att bilar blir påkörda bakifrån. men skadorna kan också uppstå vid frontalkollisioner, singelolyckor
och ibland även utanför trafikmiljön. Sedan 2003 gör Trafikverket och Folksam krockprov för att testa hur olika
bilstolar skyddar mot pisksnärtskador. Testerna visar på
stora skillnader, och en bil med ett effektivt skydd halverar
risken att få kroniska besvär.
Sverige är ledande inom forskningen om pisksnärtskador och när det gäller att testa skydd mot skadorna. Ambitionen är att testerna av pisksnärtskydd på sikt ska ingå i
EuroNCAP-testerna.
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Batterier
Det finns numera batterier av olika storlekar och olika
material. El- och hybridfordon har stora batteripaket som
väger mycket, och detta redovisar vi i ett separat stycke.
I dag har många bilar fler än ett batteri, framför allt för
att nyare bilar har så mycket säkerhetsutrustning som kräver mycket ström och därför behöver ett separat batteri.
Det går inte att se om en bil har ett eller två batterier eftersom det inte finns någon märkning av detta. Genom att titta
på mängden säkerhetsutrustning i bilen kan man dock få
en föraning om hur många batterier det finns i fordonet.
Merzedes Benz A-klass.
Batteriet är placerat i golvet
framför det främre
passagerarsätet under
lock och eventuell matta.

Chrysler Cruiser.
Batteriet är placerat till
vänster i motorrummet
under en del av en ventilationskåpa.
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Bryt strömmen
För att kunna genomföra en så bra räddningsaktion som möjligt måste räddningspersonalen känna till både hur bilarnas
säkerhetssystem fungerar och hur de avaktiveras.
När det gäller trafikolyckor är det viktigt att strömmen
från batteriet bryts så snabbt som möjligt eftersom det
minskar risken för brand och risken för att någon säkerhetsanordning ska utlösas på grund av en kortslutning. Kommer man inte åt att bryta strömmen vid batteriet ska man
i stället slå av tändningen. Klipp dock inte av kablarna utan
lossa kabelskorna. Det kan nämligen hända att man senare
behöver ström för att köra ner rutor eller flytta en eldriven
stol för att underlätta losstagningen av skadade personer.
Då är det bra att kunna koppla på strömmen på ett lätt
sätt. Börja alltid med minuskabeln. Om man börjar med
pluskabeln kan man få en kortslutning om verktyget
kommer i kontakt med plåten i karossen, och då finns en
stor risk för gnistor. Den risken finns inte om man lossar
minuskabeln först.
I vissa fall är det svårt att bryta strömmen på grund av
fordonets läge eller batteriets placering. Lägg då inte för
mycket tid på detta utan vrid av strömmen med nyckeln eller
knappen, och arbeta säkert utifrån dessa förutsättningar.

Självutlösande batterifrånkoppling
Vissa biltyper har en funktion som lösgör batterikabeln från
batteriet vid en olycka. Detta görs med hjälp av en liten krutladdning. En del av strömförsörjningen finns dock kvar så
att viss säkerhetsutrustning fortfarande fungerar.

Krutladdning

Självutlösande batterifrånkoppling.
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Bältesförsträckare
För att eliminera slack i bilbältet har moderna bilar bältesförsträckare som gör att säkerhetsbältena dras åt omkring
de åkande vid en krock. Det finns dels mekaniska bältesförsträckare som fungerar med hjälp av en stark fjäder,
dels pyrotekniska som drar åt bältet omkring den åkande
vid en kollision. De pyrotekniska bältesförsträckarna är
numera vanligast.
Äldre bältesförsträckare kan göra att bältet är hårt åtdraget omkring den skadade efter en krock. Nyare modeller släpper trycket på den skadade efter aktivering. Om
bältesförsträckaren inte har aktiverats bör man undvika att
göra åverkan på den för att undvika vådautlösning.

Krockkuddar (airbag)
Många fordon på våra vägar, särskilt av årsmodell 1990 och
senare, är utrustade med krockkuddar. Det finns krockkudde för förarplatsen, frontal krockkudde för passagerare, sidogardiner och sidokrockkuddar. De senare kan sitta
i stolsidan, men också på andra platser i bilen. Vanliga volymer är 60 liter på förarsidan och 150 liter på passagerarsidan. Sidokuddar och sidogardiner har en volym på ca 12
liter. Ytterligare krockkuddeapplikationer är under utveckling. Dessutom finns det numera krockkuddar på andra
ställen i bilen, t.ex. vid knäna, vid pedalerna och vid bältet.
Förutom person-, distributions- och skåpbilar, brukar
även lastbilar av senare årsmodeller vara utrustade med
krockkuddar.
Exempel på förar-,
passagerar- och sidokrockkudde i Saab.
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Så fungerar en krockkudde
Sensorer som är placerade i bilens kupé, front eller sida, sänder vid tillräckligt kraftigt våld (t.ex. en frontal barriärkollision i minst 15 km/h) en elektrisk signal till en huvudsensor
som i sin tur skickar ut en signal till den säkerhetsutrustning som ska aktiveras. Sensorerna känner av retardationen
men har inget ”minne”. Det betyder att systemet återgår
till nolläge efter en kraftig inbromsning eller liknande då
kudden varit nära att utlösas.
I nästan alla äldre bilar (årsmodell -97 och äldre) ger
sensorerna en impuls till en gasgenerator, i vilken en
snabb kemisk reaktion genererar kvävgas. Olika ämnen
används för denna reaktion och en del biprodukter kan
vara starkt frätande och irriterande för såväl passagerare
som räddningspersonal. Vissa ämnen kan inverka negativt
på läkning av sår. Hamnar de i öppna sår tar det längre
tid för såren att läka. Ett sådant ämne är natriumhydroxid
(kaustiksoda). Enligt tillverkaren ska högst ett gram soda
kunna komma ut. Men vet man att en skadad kan ha fått
kaustiksoda i ett öppet sår ska information om detta lämnas till akutintaget.
På äldre krockkuddar användes också en sorts talk för att
minska friktionen. Denna talk kunde upplevas som irriterande för ögonen och i vissa fall ge sveda i sår.
Nyare system har en tryckbehållare som fyller kudden
och är fria från de giftiga ämnen som den kemiska reaktionen ger. Man har också i viss mån bytt ut kvävgasen mot
argongas och helium.
Det finns även hybridsystem där rattkudden blåses upp
med kemisk reaktion och de andra kuddarna med tryckbehållare.
Krockkudden fylls med gas på några tusendels sekunder och är fullt uppblåst innan någon landar i den. Den
töms därefter relativt snabbt genom utblåsningshål som
är riktade från de åkande. Kudden expanderar snabbt och
rörelsehastigheten i riktning mot de åkande kan för en
frontalkudde uppgå till ett par hundra km/tim. Vid reaktionen i gasgeneratorn utvecklas värme, och gasgeneratorn
och rattstången kan bli ordentligt heta. Ljudnivån är också
hög. Den kan vara upp emot 170 dB.4 Vissa förarkuddar utlöser i två steg beroende av körhastighet och förarens vikt.
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Brand
Räddningstjänsten måste känna
till och kunna
handskas med de
olika säkerhetssystem som finns i
olika bilar.

Fd Räddningsverket har tillsammans med Volvo och Saab
gjort försök med att elda i bilar för att se hur säkerhetssystemen och framförallt gasbehållare och pyrotekniska
utlösningsanordningar reagerar vid höga temperaturer.
Vid temperaturer över 200 °C kan gasbehållare antändas.
Det betyder att en krockkudde skulle kunna utlösas vid
stark värme, t.ex. vid en bilbrand. Vid en temperatur över
200 °C är det fråga om en fullt utvecklad kupébrand.

Krockkuddssystem Volvo S80
Volvo S80s krockkuddssystem är ett hybridsystem. Förarens
kudde fylls med kvävgas som bildas vid en kemisk process
i en gasgenerator. Passagerarkudden, sidokuddarna och
gardinerna (som kommer från innertaket och går ned som
Bryt loss inredningen
och se efter var gasbehållaren sitter.

På vissa cabriolet modeller
sitter tryckbehållarna i
framdörrarna.
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skydd innanför sidorutorna) fylls med argongas. Denna gas
finns i tryckbehållare som öppnas av en pyroteknisk tändare som styrs av en elektrisk signal från centralsensorn.
Tryckbehållarna till gardinerna kan finnas i A-, B-, C- eller
D-stolparna. En del tryckbehållare sitter i takkanten bakom
de passagerarhandtag som sitter där. Passagerarkuddens
tryckkärl finns i instrumentbrädan. I bilar med sidokuddar
finns ett tryckkärl i framstolarnas ryggstöd som blåser upp
dessa.
Oavsett bilmärke består de flesta gasgeneratorerna av
tryckkärl med någon form av gas i sig. I kärlen är trycket
oftast högt, mellan 200 och 500 bar, så undvik att klippa i
dem. Bryt loss inredningen och se efter var kärlen sitter,
och gör sedan klippet vid sidan om.

Kuddarna kan ha följande volymer:
•
•
•
•

Förarens kudde ca 60 l
Passagerarsidans kudde ca 150 l
Sidokuddarna ca 12 l
Gardinerna ca 12 l

Att identifiera fordon med krockkudde
En krockkuddeinstallation ska vara utmärkt på något sätt,
men tydligheten i utmärkningen varierar. Märkning kan
finnas på ruta, instrumentpanel eller ratt. Äldre märkning
kan vara S.I.R., P.R.S. eller Airbag. I vissa fall är det mycket
svårt att snabbt se om fordonet har exempelvis sidokuddar.
Inom bilindustrin har man numera enats om beteckningen
SRS (Supplementary Restraining System) för systemet med
krockkudde och bältessträckare. Rattnavet ser ofta lite
”klumpigt” ut på en bil som har airbag.
Sidogardin i Volvo.
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Sidogardin till BMW.

En krockkuddeinstallation ska vara utmärkt,
t.ex. på ruta, instrumentpanel eller ratt. Bilden
visar Volvos utmärkning
av krockkudde.

Volvo V50 med
utmärkning av krockkuddar på inredning.
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Medicinska effekter av krockkuddar
En person som kraschat med en krockkuddeutrustad bil
har sannolikt skyddats av krockkudden, särskilt om personen också använt bilbältet. Enligt Folksams undersökning
Hur säker är bilen 2005, minskar användning av trepunktsbälte risken för dödliga eller svåra skador med drygt 50 %.
Trepunkts bilbälte tillsammans med krockkudde minskar
risken för dödliga eller svåra skador med över 60 % enligt
Folksam.
Den kraft som fordras för att blåsa upp en krockkudde
kan emellertid skada människor som är mycket nära eller i direkt kontakt med kudden när den löser ut. Vid de
första millisekunderna av uppblåsningen kan kraften allvarligt skada en person som träffas av den expanderande
krockkudden. Alla som är i kontakt med, eller mycket nära
krockkudden då den börjar expandera är i farozonen. Det
är viktigt att förstå att svåra skador från krockkuddar oftast
beror på personens position när kudden börjar expandera –
inte på personens storlek eller ålder. De flesta dödsfall med
krockkuddar drabbar personer som inte använder bilbälte,
använder bilbältet felaktigt eller sitter fel. Personer utan
bilbälte, särskilt åkande på passagerarsidan, befinner sig i
fara eftersom de troligtvis kommer att kastas framåt vid de
hårda inbromsningar eller skarpa svängar som ofta föregår
en krock. De kan då hamna för nära sina krockkuddar och
skadas. I riskzonen är också de förare som lutar sig framåt
eller sitter på mindre än 25 centimeters avstånd från ratten.
Spädbarn ska aldrig färdas i bakåtvända bilbarnstolar
placerade i passagerarsätet om bilen är utrustad med krockkudde på den sidan och krockkudden inte är frånkopplad.
Som tidigare nämnts kan den åkande få frätande (basiska)
och mekaniskt irriterande ämnen i ögon och sår om en krockkudde löser ut. Kommer ämnena i öppna sår kan det ta längre
tid innan såren läker. Det är främst krockkuddar i äldre bilar
(årsmodell -97 och äldre) som avsöndrar dessa ämnen.
Gas och partiklar kan i enstaka fall provocera astmaanfall
hos astmatiker. Ljudnivån då krockkudden utlöses (upp mot
170 dB) kan ge tillfällig hörselnedsättning och yrsel.
I Sverige känner vi bara till ett fåtal skador som orsakats
av krockkuddar. I USA finns det fylligare statistik att ta del
av. Över 87 miljoner (43,6 %) av de 200 miljoner personbilar
och lätta lastbilar som rullar på USAs vägar är utrustade med
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krockkudde på förarsidan (Insurance Institute for High-way
Safety). Det finns uppgifter i USA på att många människor
dödas eller skadas på grund av krockkudden. Orsaken kan
vara att många bilförare ser krockkudden som en ersättning för bilbältet, och inte som det komplement den ska
vara. Därför har bilindustrin byggt kraftigare krockkuddar
som ska kunna ta emot en vuxen som inte använder bilbälte. Det leder till ökade risker för den som sitter fel.

Krockkuddar och räddningstjänst
Insurance Institute for Highway Safety känner inte till något fall då räddningstjänstpersonal skadats allvarligt av en
krockkudde vid räddningsarbete. Dock skadades två brandmän i USA lindrigt av en krockkudde som löste ut då de
arbetade med losstagning av skadade i en personbil. Händelsen beskrevs så här i tidskriften Rescue:

I Volvobilar finns även
en klisterlapp som informerar om vilka krockkuddar m.m. som finns
i bilen. Det finns också
ambitioner att skriva dit
hur många batterier det
finns i bilen.
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En personbil hade åkt av vägen och kolliderat mot ett träd. Bilens
vänstra sida var kraftigt demolerad. Föraren och en passagerare i
baksätet satt fastklämda och var svårt skadade. Båda var vid medvetande. Räddningsstyrkan gjorde ett försök att öppna motorhuven
och bryta strömmen, men de rörelser som uppstod i bilen gav de
fastklämda svåra smärtor och försöket avbröts. Brandmännen säkrade då mot brand, men omständigheterna fick dem att glömma
att strömmen inte var bruten.
Föraren togs ut med en räddningsbräda genom höger framdörr.
Passageraren, en vuxen man, satt hårt fast med fötterna under
framsätet och det var mycket svårt att få loss honom. En brandman satte en spridare mellan stolsunderredet och en metallbox som
satt på tunneln mellan framstolarna. Han fick hjälp av en annan
brandman som låg över ratten och assisterade. Det första försöket
att få loss den skadade misslyckades och ett omtag görs. Det är då
krockkuddarna löser ut. Bägge brandmännen kastas med våldsam
kraft ur bilen.
Brandmannen som låg över ratten tror själv att han var medvetslös
en tid. Efter olyckan hade båda brandmännen smärtor i mage och
bröst samt temporärt nedsatt hörsel. Lyckligtvis kunde man konstatera att ingen av dem fått några frakturer. Båda två var åter i
tjänst kort efter olyckan.

Det som hände var att spridarens ena skänkel skalade av plast
höljet på en strömkabel (+). Den andra skänkeln tryckte hål på metallboxen som innehöll utrustning för utlösning av krockkuddarna.
Spridaren ledde då strömmen till utlösningsutrustningen och olyckan var ett faktum. (Hämtat ur tidskriften Rescue July/August –96.)

En slutsats man kan dra av händelsen är att räddningspersonalen bör följa dessa råd:

Kom ihåg!
• Bryt alltid strömmen. Går inte det, så slå ifrån
tändningen.
• Tänk på att bilar kan ha två batterier.
• Undvik att arbeta i krockkuddens riskzon om
kudden inte är utlöst.
• Tänk på att bilen kan ha flera krockkuddar.
• Undvik att placera spridaranhållet mot “okända”
delar av bilen.

Observera att det finns några situationer där särskild
försiktighet måste iakttas:
De flesta fordon har krockkuddar med en viss avaktiveringstid, för att kunna fungera också i ett utdraget kraschförlopp
där strömtillförseln brutits. Avaktiveringstiden på moderna
bilar är normalt under en minut, det rör sig snarast om
sekunder. Men det finns bilar med upp till en halvtimmes
avaktiveringstid. Exempelvis har vissa Saab-modeller av
1994 års modell och äldre 20 minuters av-aktiveringstid.
Detta innebär att en krockkudde som inte löst ut i kraschen kan utlösas oavsiktligt under räddningsarbetet, även
om strömtillförseln brutits. Det kan t.ex. ske om man
klipper i ledningarna. Därför bör man vid räddningsarbete
inte befinna sig i krockkuddens riskzon (dvs. mindre än 25
cm från rattnavet) eller hålla föremål mellan en fastklämd
person och en outlöst krockkudde. Man ska heller inte bearbeta rattstång eller nav, eftersom det kan utlösa kudden.
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Kom ihåg!
En bil kan ha flera
krockkuddar!

Det har rapporterats att krockkuddar utlösts av kommunikationsradioapparater som varit placerade i bilar. Ledningar
från sensor till gasgenerator kan misstänkas fungera som
antenn och därigenom bidra till att en krockkudde utlöses
oavsiktligt. I många moderna bilars instruktionsböcker varnas för att använda mobiltelefon utan yttre antenn i bilen,
eftersom telefonen kan ”störa bilens elektroniska system” i
vilket också säkerhetssystemet ingår.

Vanliga frågor och svar om krockkuddar
Hur vet man om en bil är utrustad med krockkudde?
Bilar som är utrustade med krockkuddar ska vara
märkta. Märkningen kan finnas på ruta, instrumentpanel och/eller ratt. Äldre beteckningar är S.I.R.,
P.R.S. eller Airbag. Numera har bilindustrin enats om
beteckningen SRS (Supplementary Restraining System). Rattnavet ser ofta lite klumpigare ut på en bil
som har krockkudde. Råder osäkerhet ska du alltid
behandla bilen som om den har krockkudde.
Kan det komma giftiga ämnen från en utlöst krockkudde?
Ja, det kan komma mycket små mängder giftiga ämnen från en utlöst krockkudde. Många kuddar blåses
upp med kvävgas som bildas vid en kemisk reaktion
i en gasgenerator. Vid den processen bildas även restprodukter, bland annat en del frätande ämnen, som
t.ex. natriumhydroxid (kaustiksoda). På äldre krockkuddar finns också en sorts talk som kan upplevas
som irriterande för ögonen och i vissa fall svida i sår.
Enligt tillverkaren ska högst ett gram kunna komma
ut i kupén. I nyare bilar med tryckbehållare ska
det inte läcka ut några giftiga ämnen alls eftersom
man gått över till andra typer av gaser (t.ex. argon
och helium).
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Kan man räkna med att alla krockkuddar löst ut om bilen
frontalkrockat?
Nej, normalt sett ska inte samtliga krockkuddar lösa
ut vid frontalkrock. Sidokollisionsskyddet ska inte
aktiveras vid en frontkrock. Om en bil blir påkörd
från sidan är det endast sidokollisionsskyddet som
ska lösa ut.
Är det farligt att närma sig en krockad bil där krockkuddarna
inte har löst ut? Kan kuddarna vara nära att lösa ut?
Nej, outlösta kuddar i en krockad bil är inte nära att
lösa ut. Det är således ingen risk att kuddarna löses
ut genom att man tar i fordonet, gungar det osv. De
sensorer som känner av retardationen har inget minne och återgår alltid till nolläge efter en våldsam manöver. Om så inte vore fallet skulle krockkuddarna
kunna lösas ut av t.ex. ett antal hårda inbromsningar
i följd.
Kan krockkuddar utlösas oavsiktligt?
En krockkudde löser normalt inte ut om man bryter
strömmen genom att koppla ur batteriet.
• Bryt därför alltid strömmen och klipp inte i
kablar till krockkudden!
• Undvik också att klippa i rattnavet och i rattstången.
• Slå ifrån tändningen om strömmen inte kan brytas.
• Klipp ej i gasbehållare.
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Andra säkerhetssystem
De flesta biltillverkare försöker ta fram olika hjälpsystem
som underlättar körningen och förbättrar säkerheten.

Whiplash-skydd
Många biltillverkare försöker hitta lösningar för att motverka whiplashskador. Volvo och Saab har skydd inmonterade i
stolarna. Mercedes har ett skydd som sitter i stolens nackstöd.

Bilden ovan visar
whiplash-skydd inmoterat
i stolens nackskydd.

Bilden visar ett av Volvos
whiplashskydd monterat
i stolen.
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Aktiverat säkerhetssystem
till Saab 9-3 cabriolet.
Det gäller att se upp om
man arbetar i närheten
av ett outlöst roll-over
protection system.

Roll-over protection systems
För cabrioleter finns speciella säkerhetssystem som skyddar
vid rundslagning. De kallas roll-over protection systems.
För att skydda förare och passagerare om bilen slår runt,
skjuts bågar upp vid nackskyddet. Om dessa bågar inte aktiverats vid en trafikolycka kan de utgöra en viss skaderisk
för räddningspersonalen. Eftersom systemet kan komma
att aktiveras under räddningsarbetet ska man inte stå
lutad över bågarna.

Säkerhetsglas
Det blir allt vanligare att bilar utrustas med säkerhetsglas
(lamellglas). Detta markeras på alla bilar med en symbol på
rutan eller med en text att det är säkerhetsglas.

Skyddande system

Volvos utmärkning av
säkerhetsglas.

Här beskrivs några exempel på säkerhetssystem som Volvo
har tagit fram och som sitter i olika Volvomodeller i dag.

WHIPS – Whiplash Protection System
Whiplash-skador är Sveriges vanligaste trafikskada och
beror ofta på att bilen har blivit påkörd bakifrån i låg hastighet. Volvos whiplash-skydd WHIPS är integrerat i framstolarna och aktiveras vid en kraftig påkörning bakifrån, för
att fånga upp de åkande och därigenom minska risken för
whiplash-skador.
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Oberoende undersökningar (bland annat av Folksam och
Trafikverket) visar att WHIPS är ett av de effektivaste
whiplash-skydden i världen och att det kan mer än halvera
risken för långvarig invaliditet.

Säkerhetsbälten med försträckare och
belastningsbegränsare
Säkerhetsbältet är bilens viktigaste säkerhetsdetalj. Alla
säkerhetsbälten har försträckare som aktiveras inom
tusendelar av en sekund om bilen krockar eller välter (en så
kallad rundslagning), och drar åt bältet så att det ger optimalt skydd. De främre säkerhetsbältena ger sedan efter en
aning så att föraren och framsätespassageraren fångas upp
av krockkuddarna på ett kontrollerat sätt.

Sidokrockkuddar
Sidokrockkuddar minskar risken för allvarliga skador på
bröstkorgen och höften vid en sidokrock. Kuddarna blåses
upp inom bråkdelen av en sekund och är integrerade i framstolarnas sidor för att skydda i alla stolslägen.

IC – Inflatable Curtain
Den uppblåsbara krockgardinen IC löser ut vid en sidokrock eller rundslagning för att hjälpa till att skydda huvudet
på de åkande på ytterplatserna, vare sig de sitter fram eller
bak. Den håller sig dessutom uppblåst för att ge ett fortsatt skydd vid komplicerade krockförlopp och hjälper till
att hålla de åkande kvar i bilen. Dessutom samverkar IC
med tvåstegsintegrerade bälteskuddar för att hjälpa till att
skydda barnen i baksätet.

Låg främre tvärbalk
I bilar med lägre stötfångare finns en lågt placerad tvärbalk
integrerad i frontstrukturen. Vid en krock kan tvärbalken
aktivera den andra bilens deformationszoner och övriga
säkerhetssystem för att minska risken för skador.

Fotgängarskydd
För att minska skaderisken för oskyddade trafikanter, t.ex.
fotgängare, är bilens frontparti mjukt rundat, strålkastarna är integrerade i karossen och motorhuven fungerar som
en energiupptagande zon.
34

Tvåstegskrockkuddar
Vid en frontalkrock skyddas huvudet, ansiktet och bröstkorgen av förar- och passagerarkrockkudden. För att ge ett
så bra skydd som möjligt avgör krockenergin hur mycket
krockkuddarna blåses upp. Om krockenergin är så låg att
krockkuddarna inte behövs kommer endast säkerhetsbältenas försträckare att aktiveras. Förarkrockkudden samverkar
också med rattstångens deformation för att minimera påfrestningarna på föraren.

Pre-prepared Restraints
Säkerhetsbältena och krockkuddarna i en Volvo är konstruerade för att ge maximalt skydd med minimala påfrestningar på de åkande. Modellen Volvo XC 60 har dessutom
ny standardmonterad laserbaserad teknik, ”Pre-prepared
Restraints (PRS)”, med en sensor i vindrutan som kontinuerligt läser av objekt framför bilen i alla hastigheter. Det gör
det möjligt att förbereda och anpassa säkerhetsbältena och
krockkuddarna på den förväntade krockenergin och därmed förbättra skyddet vid en lätt eller medelsvår frontalkrock.

Förebyggande system
I detta avsnitt beskrivs några av de system som ska förebygga olyckor.

DAC – Driver Alert Control
Vid landsvägs- och motorvägskörning i farter över 65 km/
tim kan DAC hjälpa till att uppmärksamma en trött eller
okoncentrerad förare. Med hjälp av en digital kamera och
data om rattrörelserna jämför DAC vägens riktning med
hur bilen framförs. Om DAC upptäcker att körstilen avviker
från den normala, om föraren t.ex. börjar bli distraherad eller
håller på att somna, kommer en varnande ljudsignal samtidigt som ett meddelande i instrumentpanelen föreslår en rast.

LDW – Lane Departure Warning
I farter över 65 km/tim kan LDW hjälpa till att förebygga
singelolyckor och andra olyckor som orsakas av tillfällig
ouppmärksamhet.
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En digital kamera håller koll på vägmarkeringarna och
bilens position på vägen. Om föraren oavsiktligt korsar
filmarkeringarna kan LDW ge en varnande ljudsignal.
Systemet aktiveras dock inte när man avsiktligt korsar en
filmarkering med blinkern påslagen.

ACC – Adaptive Cruise Control
Den adaptiva konstantfarthållaren ACC ska göra körningen
smidigare vid hastigheter över 30 km/tim. Föraren behöver
bara välja önskad hastighet och avstånd till framförvarande
fordon. När radarn upptäcker att fordonet framför håller
en lägre hastighet sänker ACC automatiskt bilens hastighet
så att det valda avståndet behålls.

Collision Warning med autobroms
Systemet med kollisionsvarning är främst konstruerat för
högre farter. Med hjälp av radar och en digital kamera kan
Collision Warning läsa av avståndet till fordonet framför,
med en räckvidd på 150 meter. Om det fordonet gör en
plötslig inbromsning och systemet bedömer att det är risk
för en kollision ges en ljudsignal och en varningssymbol
projiceras på vindrutan. Samtidigt intar bilens bromssystem
ett beredskapsläge för att korta reaktionstiden och ge maximal bromsverkan i samma ögonblick som förarens fot träffar
bromspedalen. Bromsarna aktiveras dessutom automatiskt
om föraren ändå inte reagerar och en kollision är oundviklig.

RSC – Roll Stability Control
Ibland gör förare en så extrem undanmanöver att bilen
riskerar att slå runt, men stabiliseringsfunktionen RSC kan
reda ut situationen. Bilens lutningsvinkel och vältningsrisk
registreras av en gyrosensor. Om det behövs ingriper RSC
genom att omedelbart sänka motorns vridmoment eller
bromsa ett eller flera hjul, precis så mycket som behövs
för att minska centrifugalkraften och hjälpa föraren att behålla kontrollen.
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Volvo On Call
Trygghets- och vägassistanssystemet Volvo On Call fungerar
via en knapp i bilen. Om föraren trycker på den får han eller
hon direktkontakt med en operatör som ser bilens exakta
position och snabbt kan ordna hjälp. Operatören larmas
dessutom automatiskt om en olycka inträffar så att någon
av krockkuddarna löses ut.

DSTC – Dynamic Stability and Traction Control
Stabilitetshöjande teknik som DSTC kan förebygga sladdar,
hjulspinn och rundslagningar, och vissa anser att systemet
är en mycket viktig säkerhetsinnovation. I bilen sitter sensorer som känner av färdriktningen och lutningen, och
dessa data jämförs med rattrörelserna och hjulens rotation.
Systemet identifierar på så sätt en begynnande sladd och
kan förhindra den genom att minska motoreffekten eller
bromsa ett eller flera hjul.

BLIS – Blind Spot Information System
BLIS håller koll på trafiken vid sidorna av bilen med hjälp
av bakåtriktade digitala kameror i ytterbackspeglarna. Så
fort ett fordon är på väg in i ”döda vinkeln” blinkar en lampa vid någon av de främre dörrstolparna, på vänster eller
höger sida. Tillsammans med ytterbackspeglarna gör BLIS
det lättare att snabbt bedöma om det är lämpligt med ett
filbyte eller inte. Systemet är aktivt från 10 km/tim och reagerar på de flesta typer av fordon i rörelse, från motorcyklar
och uppåt. BLIS fungerar i både dagsljus och mörker.

Backkamera
Backkameran visar vad som finns bakom bilen när föraren
backar, med hjälp av en bildskärm i bilen och en digital
kamera över den bakre nummerplåten.
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Hybridbil ”Prius”.

Elbil ”Think”.
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Laddning elbil.

2. Olika drivmedel
I detta kapitel beskrivs el- och hybridbilar, gasbilar och bilar
som drivs av E85. Dessa fordonstyper blir allt vanligare på
våra vägar, men ännu finns inga större erfarenheter från
inträffade olyckor. Därför är det viktigt att försöka reda ut
vilka eventuella nya risker som kan uppstå i samband med
kollisioner och bränder som involverar ovan nämnda fordon.

El- och hybridbilar
Hybridbilar finns i flera olika utföranden, men alla hybridfordon har dubbla drivsystem. Ofta finns en elmotor i kombination med en förbränningsmotor. Det finns två stycken
olika tekniker som tillverkarna använder sig av: parallellhybrid och seriehybrid.
En parallellhybrid är ett hybridfordon där man använder
elmotorn och förbränningsmotorn samtidigt. Vid körning
under en viss hastighet kopplas förbränningsmotorn bort
och fordonet använder endast elmotorn. Vid högre hastigheter används förbränningsmotorn men elmotorn kan
då gå in och hjälpa till om det blir en stor belastning på
motorn, exempelvis uppför en brant backe. Denna teknik
används t.ex. i Toyota Prius.
En seriehybrid är ett hybridfordon där förbränningsmotorn
enbart har i uppgift att driva generatorn och elmotorn, som
i sin tur driver fordonet. Seriehybrid används ofta i bussar
som kör i stadstrafik eftersom man kan koppla bort förbränningsmotorn vid stadskörning. Ett problem är dock
att fordonet måste starta förbränningsmotorn med jämna
mellanrum för att ladda upp sig.
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Spänning och högt energiinnehåll
Spänningar upp till 600 volt kan förekomma i hybridfordon, i
både personbilar, bussar och lastbilar. Högspänningskablarna
är orangefärgade och finns oftast i säkra strukturer i bilarnas
konstruktioner. Alla hybridbilar har egna säkerhetssystem
som bl.a. bryter huvudströmbrytarna vid en kollision eller liknande. Detta innebär dock inte att batteriet är ofarligt, för
den höga spänningen och det stora energiinnehållet finns
kvar även om de är isolerade till batteripacken.
Genomskärning
batteripack.

Motorutrymme hybridbil.
Orange färg = högspänning.
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Genomskärning ”hybridbil”.

Många battericeller är
sammankopplade till ett
batteripack Prius.

Ofta har bilarna också en servicebrytare som mekaniskt
bryter spänningen mitt i batteriet, och halverar den därmed. Under räddningsarbetet bör man bryta spänningen
på detta sätt. På Toyota Prius är brytaren orange och sitter
i bagaget, men den är inte helt lätt att hitta.
Bilens säkerhetssystem kan förstöras innan det hinner
lösa ut huvudströmsbrytarna. Vid en kraftig krock är det
alltså möjligt att huvudströmbrytarna inte slås ifrån samt
att högspänningskablar utanför batteripacken skadas och
kommer i kontakt med bilens chassi. MSB har försökt att
ta reda på hur stor risken är för ett sådant scenario, men
tillverkare av bilar och batterier svarar att det är teoretiskt
möjligt men mycket osannolikt. Räddningstjänstens personal bör vara medveten om denna risk och vara försiktiga ha
på sig en komplett larmbeklädnad.
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Servicebrytare Ford.

Servicebrytare GM.

Servicebrytare Toyota.

Bagage hybridbil.
OBS Servicebrytare och
batteripack.
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Batteritekniker
Blysyrabatterier
Beprövad gammal teknik med begränsade effektmöjligheter.
Förutom som startbatterier i bilar används dessa batterier
i truckar, olika typer av arbetsredskap och mindre energikrävande produkter. Alla 12 voltstartbatterier är blybatterier, varje cell ger ca 2 volt.
Man skiljer mellan två huvudlinjer av startbatterier, nämligen de öppna och de slutna. De äldsta startbatterierna är
öppna där laddningstillståndet kan mätas och vattenpåfyllning kan göras.
När det gäller de slutna finns det två grenar ”optiskt slutna”
vars proppar inte går att öppna samt ventilreglerade batterier.
De ventilreglerade blysyrabatterier är av geletyp eller
AGM-typ och har en sluten lockkonstruktion där uppkommande gaser till stor del rekombineras. De gaser som uppstår släpps ut via säkerhetsventiler som styrs av gastrycket
inuti batteriet. Gelebatterier är i grunden konstruerade på
samma vis som ett traditionellt blysyrabatteri men med
elektrolyten i geleform medan AGM-tekniken är nyare.
AGM står för absorbent glass mat och innebär att elektrolyten är bunden i en glasfibermatta.
Ventilreglerade batterier används i begränsad omfattning
även i vissa elbilar. Dessa bilars batteripaket är uppbyggda av
många seriekopplade batterier. Skälet att man väljer denna
batterityp i elbilar är en kostnad/nytta bedömning.
Effekten på blysyrabatterier är dock begränsad och det
fodras stora batteripaket för att kunna använda till drift av
ett hybridfordon eller el fordon. Blybatterier väger också
mycket så vikten på fordonet blir stor.
Elektrolyten är en syra som kan vara farlig att få på sig
och är i viss mån miljöfarlig.
Någon speciell hänsyn behöver inte tas i samband med
bränder och kollisioner.

Slutet blysarabatteri.

Ventilerad blysarabatteri.

Nickel-metallhybridbatterier
Uppladdningsbara nickel-metallhybridbatterier har funnits sedan mitten på 1970-talet och är den typ av batteri
som huvudsakligen används i dagens hybridbilar. Fördelen
är att konstruktionen är relativt säker och att batterierna
ger en mycket bättre energitäthet än blybatterier (dvs. de
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är mindre och lättare men ger ändå mer energi). Dessa batterier innehåller inte heller några miljöfarliga tungmetaller.
Nackdelen är att batterierna har en hög självurladdning
när de inte används samt att de utvecklar så mycket värme
vid laddningen att det krävs kylning och övervakning eftersom det finns en viss brandrisk.
Varje cell ger 1,2 volt. Om man vill ha en spänning på 400
volt krävs 320 celler i seriekoppling, och alla celler måste
vara bra för att inte hela batteriets kapacitet ska sjunka.
Katoden är av nickel och anoden är gjord av en metallhydrid.
Elektrolyten är en frätande alkalisk lösning som främst består av kaliumhydroxid och natriumhydroxid. Elektrolyten
är inkapslad och endast små mängder kan läcka ut i samband med en kollision.
Två olika typer av
battericeller.

Skyddhöljet borttaget
på en metallhybrid batteripack. Batteriet består
av många seriekopplade
battericeller.
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Litiumjonbatterier
Det finns många hundra olika typer av litiumjonbatterier.
Mediet i batteriet kan vara fast, halvfast eller flytande, och
ofta finns både bränsle och syre i mediet.
Denna batterityp är föremål för intensiv forskning. Ett
stort problem är att något kemiskt kan hända i en cell
som gör att den blir överhettad. Detta kan spridas till andra celler, en så kallad ”run away”, och i sällsynta fall
har batterier exploderat. Batteritemperaturer över 80 °C
innebär fara, och över 120 °C finns en risk för bristningar,
gasutsläpp, brand och explosion. Det finns inga helt säkra
litiumjonbatterier på marknaden i dag, och ju effektivare
litiumjonbatterier som utvecklas, desto större är risken för
en ”run away”-situation. Litiumjonbatterier är uppbyggda
av många battericeller.
Efter en krock eller en kortslutning kan ett batteri av den
här typen avge kraftiga rökgaser. Gaserna kan vara både
vita och svarta och de kan även innehålla lättantändliga
organiska lösningsmedel.
Superkondensatorer
Superkondensatorer är mycket bättre än batterier på att
samla upp och ge tillbaka bromsenergi, och det märks särskilt väl i trafik med många starter och stopp. En superkondensator kan lagra förhållandevis lite energi jämfört
med ett batteri, men den kan ta emot och ge ifrån sig hög
effekt under kort tid. Hittills finns dessa kondensatorer endast i hybridlastbilar och bussar, och utseendemässigt är det
svårt att skilja på en superkondensator och ett batteripack.

Kemiska risker i samband med hantering av batterier i
el- och hybridfordon
Batteri som på något sätt har skadats så att elektrolytvätskan
har hamnat utanför batteriet kan leda till personfara.
Läckage på batteriet kan uppstå genom mekanisk skada
av batteriets skyddshölje men även genom upphettning. Ett
upphettat batteri kan leda till termisk rusning. Detta innebär en värmealstrande kemisk reaktion som fortsätter att
värma batteriet ytterligare tills det exploderar och sannolikt börjar brinna. I båda fall kan elektrolyt och/eller gaser
läcka och/eller spruta ut.
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Gaserna från ett starkströmsbatteri kan vara lättare eller
tyngre än luft. Undvik därför att vistas i närheten av upphettade batterirester eller att andas in rökgaser.
Vid all hantering av batterirester skall skyddshandskar
och skyddsglasögon användas. Batterier och batterirester
skall inte komma i kontakt med något slag av syra. Batterirester skall betraktas som farligt avfall.

Identifiering
Det finns ingen standard eller branschöverenskommelse
om hur el- och hybridbilar ska märkas, utan varje bilmärke
har sina egna märkningar. Därför är det ibland svårt att
identifiera en el- eller hybridbil. I vissa fall ska man titta
efter chassinumret som finns under motorhuven eller i
dörramen på förarsidan. Om numret börjar på JTDKB2 är
bilen en Prius hybridbil. Räddningstjänsten måste alltid
vara vaksam på att en bil kan ha ett batteripack, och är
man osäker bör man fråga föraren eller någon passagerare.

Toyota Prius Hybrid.

Lexus hybrid.

Honda hybrid.

Honda hybrid.

Hybridbil GMC.
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Brand i batteripacken
Vatten är det bästa kyl- och släckmedlet vid bränder i
batteripacken trots att man inledningsvis kan få vissa negativa effekter av släckinsatsen.
Ett stort problem är att batteripacken kan sitta på olika
platser i de olika bilmodellerna, och att de ibland är svåra
att nå. Om det är möjligt bör man frilägga batteripacken
för att få bättre kyl- och släckeffekt, men den som gör det
ska naturligtvis ha på sig en komplett larmdräkt och ha
en tryckluftsapparat. Batteripackens inkapsling får dock
aldrig brytas upp eller tas bort eftersom det finns en stor
risk för svåra eller livshotande elbrännskador eller elstötar.
Genom att dränka batteripacken med stora mängder vatten
kan man eventuellt förhindra en explosion eller brandspridning inuti batteripacken.
Batteripackar har olika
former.

Batteripack i en hybridbil. Många battericeller
är sammankopplade till
ett batteripack.
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Rekommendationer vid olycksinsats
I nuläget har vi mycket begränsande erfarenheter kring
olycksinsatser med el- och hybridbilar. Nedan har vi listat
det man bör tänka på efter en kollision där en el- eller hybridbil har varit inblandad, respektive vid en brand i en sådan bil.
Informationen kan behöva kompletteras i takt med att vi
får ny kunskap och nya erfarenheter inom detta område.
Nya fakta kommer i så fall att redovisas på MSB:s webbplats: www.msb.se.

Kollision
Vid en kollision ska du:
• identifiera om det är en el- eller hybridbil
• aldrig utgå från att drivsystemet är avstängt bara för
att det är tyst, utan stäng av systemet alternativt klossa
eller palla fordonet
• bryta servicebrytaren om det finns en sådan
• aldrig vidröra, kapa eller öppna en orange högspänningskabel eller högspänningskomponent.

Brandsläckning
Vid brandsläckning ska du tänka på följande:
• Om det inte brinner i batteripacken ska bilen släckas på
traditionellt sätt. Undvik i möjligaste mån att få vatten
in i ett batteri som inte brinner.
• En brand i batteripacken ska kylas och släckas med
stora mängder vatten.
• Batteripackens inkapsling får inte brytas upp eller tas
bort.
• Om det inte går att släcka batteripacken får den i stället
brinna upp under kylning och bevakning.
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Gasfordon
Av de gasfordon som i dag rullar på svenska vägar är nästan
samtliga metangasdrivna. Totalt rör det sig om ca 23 000
fordon, varav omkring 1 400 är bussar och andra tyngre
fordon (år 2009).5 De förväntas dock bli fler. Även motorgasdrivna fordon (LPG) kan förekomma, men totalt finns bara
750 registrerade motorgasfordon i Sverige och av dem är
404 avställda.6 DME och vätgas är andra gasformiga bränslen som än så länge bara förekommer i mindre projekt.
Dessutom finns LNG (Liquified Natural Gas), kondenserad
metan som har kylts ned till ca −160 °C. Gasen används för
tyngre fordon som bussar och lastbilar, och är på väg att
introduceras i Sverige.

Fordonsgas (metan)
Metan som fordonsbränsle kallas för fordonsgas, eller ibland
biogas eller naturgas. Internationellt används ofta benämningen CNG (Compressed Natural Gas).
Biogas är metan som framställs genom att röta grödor,
slaktavfall och annat organiskt material, men gasen bildas
också som biprodukt på våra reningsverk. Denna gas ”uppgraderas”, dvs. renas, från ca 50–60 procent till ca 97 procent
metanhalt. Resten är främst koldioxid. Produkten kallas för
biogas och används för att tanka metangasdrivna fordon.
Tankningsmunstycke för
fordonsgas.
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Naturgas är metan som har pumpats upp ur marken eller
ute till havs, likt olja. Det är ett fossilt bränsle och anses inte
lika miljövänligt som biogas. Metanhalten är cirka 90 procent. De övriga 10 procenten är andra kolväten (exempelvis etan, propan och butan) som ger naturgasen ett högre
energiinnehåll jämfört med biogas.

Motorgas (gasol/LPG)
Gasol (internationellt namn LPG –Liquefied Petroleum Gas)
som fordonsbränsle kallas för motorgas. Det finns endast
ett tiotal tankstationer för motorgas i Sverige7, så antalet
motorgasfordon på svenska vägar är litet och det förväntas
inte växa. Däremot är sådana fordon vanliga i bland annat
Tyskland, Polen och Nederländerna.

DME
DME (Dimetyleter) är ett bränsle som är avsett för tyngre
fordon, främst lastbilar. Än så länge finns det bara i mindre
projekt, men i framtiden kan DME delvis ersätta diesel som
bränsle för tung trafik. Egenskaperna är snarlika gasolens,
men DME ger lägre utsläppsvärden.

Vätgas
Vätgas, eller hydrogen, som fordonsbränsle finns än så länge
bara på teststadiet, men det kan bli ett framtida bränsle att
räkna med. Flera större och mindre projekt har genomförts
och pågår världen över, och EU har satsat mycket pengar
på vätgasprojekt.8 Vätgas anses vara det bränsle som ger
renast avgaser. Det kan användas i en traditionell förbränningsmotor eller i bränsleceller som alstrar el till en elmotor.

Ämne

Explosionsgränser9 Relativ densitet (luft = 1)9

Metan

5-16%

0,6

Komprimerad, 230 bar

Gasol

2-10 %

1,5

Kondenserad (vätska/gas), ca 10 bar

DME

2-27 %

1,6

Kondenserad (vätska/gas), ca 10 bar

Vätgas

4-75 %

0,1

Komprimerad, 350 eller 700 bar

Tabell1 Bränslens egenskaper
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Förvaring i fordonstank

Gastankar.

Gassystem i metangasdrivna fordon
I dag har alla metangasdrivna fordon ett alternativt drivmedel, oftast bensin, vilket innebär att fordonen har en
eller flera gastankar men också en tank för ett konventionellt bränsle. Gassystemen är i stort sätt likadana på alla
metangasdrivna bilmodeller. Vid påfyllningsanslutningen
finns en backventil som hindrar gasen från att strömma
ut. Gasen leds sedan till fordonets gastank eller gastankar.
En sådan tank rymmer oftast runt 30–40 liter (geometrisk
volym) och de är robust konstruerade eftersom de ska klara
att tankas till ett tryck på 230 bar.

Säkerhetsutrustning
Direkt på gastanken finns en smältsäkring, en rörbrottsventil, en magnetventil och en manuell avstängningsventil.
På äldre fordon kan dock magnetventilen saknas. Kraven på
säkerhetsutrustningen finns i ”fd Vägverkets föreskrifter
om bilar och släpvagnar som dras av bilar”, VVFS 2003:22.
Kontrollen av att dessa krav är uppfyllda utförs av ackrediterat kontrollorgan.
Smältsäkringen löser ut vid ca 110 °C. På vissa modeller leds
då gasen via en evakueringsledning ut under bilen, medan
den på andra går direkt ut från flaskan. Smältsäkringen är
kopplad direkt till tanken, separat från bränslesystemet.
Flödet hindras därmed inte av övriga ventiler, och det går
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inte att stoppa om smältsäkringen har löst ut. Är gastanken
längre än 1,65 meter har den en smältsäkring i varje ände.
Rörbrottsventilen sitter närmast gastanken. Den stängs
om trycket i ledningen som går ut från gasflaskan sjunker
snabbt, t.ex. om röret går sönder.
Magnetventilen är normalt stängd, och öppnar när bilen
tankas eller när nyckeln i bilen vrids om. En elektromagnet
öppnar ventilen när ström leds igenom den. På vissa modeller är denna ventil kopplad till en så kallad ”inertia switch”
som bryter eltillförseln vid en krock, vilket innebär att
magnetventilen stängs. Den kan också styras av motorns
varvtal, och stängs då om detta blir tillräckligt lågt.
Den manuella avstängningsventilen kan vara svår att komma åt,
och på vissa modeller krävs specialverktyg för att stänga den.
Om en brand i ett gasfordon når en gastank kan smältsäkringen öppnas så att gasen släpps ut. Det resulterar
troligtvis i en jetflamma, antingen direkt från flaskan och
alltså inuti bilen, eller riktad snett nedåt och utåt från undersidan av bilen. Gasen läcker då ut till dess att flaskan är
tom, oavsett om branden släcks eller inte. Det är osannolikt
att en tank skulle rämna på grund av branden.

Säkerhetsfunktioner på
gastank.

Avstängningsventil
(Manuell)

Magnetventil

Anslutning ledning
för inkommande gas
Anslutning ledning
för utgående gas

Rörbrottsventil
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Anslutning gasflaska

Smältsäkring

Vid en krock kan magnetventilen på vissa bilmodeller stängas så att varje gastank isoleras från de övriga delarna av gassystemet. Om den inte stängs och en ledning går av ska rörbrottsventilen i stället stängas för att hindra utflödet.

Gassystem i motorgasdrivna fordon
Även motorgasflaskor har en rörbrottsventil, magnetventil
och manuell avstängningsventil, men däremot har de ingen
smältsäkring. I stället har tanken en säkerhetsventil som
löser ut när trycket blir för högt (ca 27 bar10). Detta kan
innebära att säkerhetsventilen öppnar och stänger sig upprepade gånger, eftersom trycket minskar när den öppnas,
och sedan ökar igen när den stängs.
Det har inträffat olyckor där man med hjälp av en
adapter har försökt fylla fordonsgas i fordon som är avsedda för motorgas. Fordonsgas tankas dock upp till 230
bar, och motorgastanken har då sprängts för att den inte
klarade det höga trycket. Det är livsfarligt att använda en
adapter på detta sätt, och dessutom förbjudet.

Är fordonet gasdrivet?
Gasdrivna fordon har ingen särskild märkning, förutom
biltillverkarnas egna benämningar. Nedan redovisas de benämningar på metangasdrivna bilar som oftast finns bak
på bilen, men de kan vara snarlika de beteckningar som
finns på etanoldrivna fordon. Annars kan man avgöra om
det är en gasbil genom att öppna tanklocket, för där finns
påfyllningsanordningar för både gas och ett konventionellt
bränsle, vanligtvis bensin (se bilden). På Transportstyrelsens
webbplats kan man också ta reda på fordonets drivmedel genom att söka på registreringsnumret.
Användning av adapter
är förenat med livsfara.
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Biltillverkare och
benämning,
metangasdrivna
fordon

Påfyllning för bensin

Fyllning för metangas

Fiat - Natural Power.

Opel - CNG ecoFLEX.

Iveco - CNG.

Mercedes - NGT.

Rekommendationer vid olycksinsats
I nuläget har vi begränsade erfarenheter kring olycksinsatser med gasfordon, men nedan har vi listat det man bör
tänka på vid en kollision med eller en brand i ett gasfordon.
Informationen kan behöva kompletteras i takt med att vi
får ny kunskap och mer erfarenheter inom detta område.
Nya fakta kommer i så fall att redovisas på MSB:s webbplats: www.msb.se.

Kollision
Volvo - Bi Fuel (1998-2007).

Volvo - AFV (2010-).

Volkswagen - Eco Fuel.
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Vid en kollision ska du tänka på följande:
• Identifiera om det är ett gasfordon.
• Stäng av motorn om den är igång. Därmed stängs också
magnetventilerna som hindrar gasflödet ur tankarna.
• Ett högfrekvent vinande ljud kan tyda på läckande gas.
Detta uppstår på grund av det höga trycket i gastanken.
• Om ett gasläckage har identifierats, evakuera skadade
personer så fort som möjligt och låt gasen läcka ut tills
tanken är tom.
• Gasledningarna är vanligtvis dragna i bilens underrede,
och därför kan man klippa sönder dörrarna eller taket
utan risk att skada ledningarna. Undvik dock att klippa
i underredet (t.ex. under dörrarna).

Brand
Vid en brand ska du tänka på följande:
• Släck branden på traditionellt sätt om det inte brinner
i eller vid bilens bagageutrymme (där gasflaskorna förvaras).
• En brand i bagageutrymmet kan innebära att en smältsäkring har löst ut, eller en risk för att den ska lösa ut.
Om det syns en sticklåga/jetflamma är det sannolikt att
en smältsäkring har löst ut, och då kommer tanken att
tömmas.
• Gasen kommer att fortsätta läcka ut även om man lyckas
släcka en flamma från en utlöst smältsäkring, och explosionsrisken är stor om gasmolnet antänds. Det är därför
bättre att låta gasen brinna ut om det är möjligt.
• Även om gasen har brunnit ut kan rörledningarna fortfarande innehålla gas under högt tryck.
• De flesta gasfordon har också en bensintank.
• Enligt fordonslagen får inte smältsäkringens utlopp
vara riktad mot ett tryckkärl. Därför är det osannolikt
att en sticklåga i ett bagageutrymme skulle påverka en
gastank så att denna mister sin tryckbärande förmåga.
Om detta ändå skulle ske kan gasen explodera när tanken
rämnar. Försök därför sätta upp en avspärrning 50 meter
runt ett brinnande gasfordon.
Bilden visar en brand
i en fordonsgasdriven
buss. Jetflamman från
bussens tak orsakas av
smältsäkringen. Flamman är uppskattningsvis
cirka 4 meter lång.
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Tankning E85.

E85
Riskerna med miljöbränslet etanol, E85, är inte så stora
som man tidigare befarades. Trots att E85 kan innehålla
upp till 86 procent etanol beter det sig mer som bensin än
etanol som är betydligt brandfarligare.

Risker vid släckning
SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har undersökt
brandförloppet vid spillbränder under en bränsletank med
E85. Försöken visade att en sådan spillbrand under vissa
förhållanden kan leda till att bränslet i tanken antänds
samt att det bildas kortvariga flammor och vissa stänk av
brinnande bränsle. Detsamma kan även gälla för bensin.
Detta kan innebära en viss risk för t.ex. den insatspersonal
som befinner sig alldeles i närheten av bilen, men det påverkar sannolikt inte den totala riskbilden när det gäller en
personbilsbrand.
Vid insatser mot bilbränder ska räddningstjänstpersonalen ha komplett klädsel och fullgod personlig skyddsutrustning med larmställ, tryckluftsapparat med andningsskydd
och säkert släckvatten. Den som är klädd och utrustad på
detta sätt löper minimal risk att skadas i samband med insatser där ett E85-fordon brinner.
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Principskiss av tank för
antändningsförsök.
I de försök som antändning skedde i tank, så
var tändstiftet placerat
nära tankarmaturen
på tankens ovansida.

Antändningsförsök i
monterad tank.

Hur mycket besvärligare är det att släcka bränder med E85?
Bränslets etanolinblandning gör att skumnedbrytningen är
högre än för med ren bensin eftersom etanolen är vattenlöslig och därför bryter ner skumblåsor. Detta gäller speciellt om skummet ”dyker” ner i bränslet vid påföringen.
När etanolhalten är lägre verkar inte gelbildningen från
skummet vara tillräcklig för att skydda resterande skum. I
stället tycks spädningseffekten vara den viktigaste, dvs. att
vattnet från det nedbrutna skummet späder ut etanolen i
bensinen så att bränslets aggressivitet minskar successivt.
Denna effekt är speciellt tydlig när det gäller att släcka mindre spillbränder och bilbränder samt säkra spillytor m.m.
Ur effektivitetssynpunkt är användning av detergentskumvätskor inte något problem för många brandscenarier.
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Viktigt med mjuk
påföring för att lyckas.

De flesta släckbilar har ett eller två mellanskumrör med
ett flöde på ca 200 l/min vardera, vilket innebär en rejäl
överkapacitet vid t.ex. en bilbrand.
Även om bensinen i fordonet innehåller 5–10 procent
etanol eller MTBE kommer inte detta att vara något större
problem med tanke på den begränsade bränslemängden i
en bil.
Vid ett större utflöde av ren etanol, t.ex. från en etanoldriven buss, är detergentskum troligen inte lika effektivt
eftersom släckningen till stor del kommer att bero på att
bränslet späds ut.
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När det gäller miljöaspekterna av skumanvändning bör
man alltid överväga vad som ger minst totalskada i varje
enskilt fall. För ytterligare information, läs SRV-Aktuellt
2-2003 ”Basutrustning för släckning av spillbrand efter
tankbils- eller järnvägsolycka”.

Sammanfattningsvis ger vi tre viktiga råd för att få en så effektiv
släckning som möjligt när bensinen är blandad med upp till ca
10 procent etanol:
•

•

•

Använd 3 procents skuminblandning, men räkna med
behov av ökad påföringshastighet, speciellt om det inte
går att åstadkomma en mjuk påföring (för basutrustningen med en given flödeskapacitet innebär detta att
man kan släcka en mindre yta).
Använd skumutrustning som ger ett bra skumtal och
ett stabilt skum (undvik skumutrustning som är ”ickeaspirerande”, exempelvis dimstrålrör).
Använd mjuk skumpåföring (minskar behovet av ökad
påföringshastighet).

Ytterligare information om E85 finns på MSB:s webbplats:
http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/
Brandfarliga-vatskor/Drivmedel--bensinstationer/
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3. Vägmiljö
Varje år dör ett antal människor i mötesolyckor på Sveriges
vägar, och hälften av dem sker på ca 7 procent av vägnätets
sträcka. Vissa vägar är alltså särskilt olycksdrabbade och
ett bra sätt att minska olyckorna är att mittseparera dessa
sträckor. Det finns olika sätt att mittseparera en väg, men
det vanligaste är med hjälp av ett vajerräcke eller ett stålbalksräcke. Ett annat sätt att minska dödligheten i trafiken
är att byta ut dagens hårda stolpar längs vägarna mot eftergivliga stolpar som viker sig när de blir påkörda.

2 + 1-vägar
Att mittseparera en väg med hjälp av någon form av avskiljning kallas 2+1 väg, den vanligaste formen är vajerräcke.

Mittseparering med vajer
I dag finns många olika typer av vajersystem, men de demonteras oftast på samma sätt.
Här är några av de vanligaste vajersystemen.
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Vajersystem Gunnebo.

Vajersystem Allmaco.

Vajersystem Blue system.

Vajersystem Briefen.
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Demontering av vajerräcken
En fördel med vajerräcken är att de lätt kan demonteras för
att t.ex. kunna flytta fordon mellan körbanorna eller leda
om trafiken. Här kommer Trafikverkets rekommendation
om hur ett vajerräcke ska demonteras:

Vajern ska lyftas ut från ett håll tills den vilar på marken.
Om det gäller en kurva får inga människor vistas på den
sida av vajern som är kurvans insida vid demonteringen.
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Olycka 2+1 väg
I augusti 2009 inträffade en allvarlig olycka på riksväg 26
nära Skövde när mittvajern skulle läggas ned för att leda
om trafiken vid en underhållsbeläggning. Nedmonteringen
gjordes från två olika håll så att ca 190 meter vajer hängde
på en stolpe i kurvan. Fyra personer(A, B, C, D) hjälptes åt
att lyfta vajern, tre på utsidan och en på insidan.
40

30

60
A

B
C
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4 personer lyfter ned
2 st toppvajer

D

Fyra personer (A, B, C, D)
lyfter av en vajer. När
vajern släppte skadades
en person (D).

Ca 190m vajer släpper från stolpen

När vajern släppte från stolpen träffades personen i innerkurvan strax över knähöjd, kastades med vajern mot kroppen ca
2–2,5 meter. Vägarbetarens hjälm föll av och huvudet slog i
asfalten med så stor kraft att mannen blev medvetslös.

Slutsats och rekommendationer:
•

•
•
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Olyckan orsakades av att räcket monterades ner från
två håll i en kurva som har en radie på cirka 3 500 meter, tills cirka 190 meter vajer hängde på en stolpe. När
två toppvajrar togs av från den sista stolpen stod en person i innerkurvan.
Vajernedläggning ska bara göras från ett håll.
Om vajern ska läggas ner i en kurva ska ingen vistas på
kurvans insida under arbetet.

Kapning av vajer
Det är sällan man måste kapa en vajer eftersom det är så lätt
att lyfta bort den, men om det ändå skulle bli nödvändigt bör
man gå en bit bort från olycksplatsen för att kapa den. Oftast
är det inget farligt moment men man bör se till att inget
tungt vilar mot vajern, t.ex. en lastbil, för det ökade trycket
på vajern kan göra att den slår iväg när den kapas.

Räcken
Vajermitträcken skadas ofta med många reparationer som
följd. Detta är kostsamt samtidigt som de som utför reparationerna utsätts för stora risker eftersom arbetet ska utföras mitt i trafiken. Därför görs nu försök med andra typer
av mittseparering.
Erfarenheter från inträffade olyckor visar att vajerräcken
kan riva sönder bränsletankarna på tyngre fordon. För att
förhindra skador på vattentäkter eller känsliga naturområden bör olika skyddsåtgärder övervägas eller annan
räckestyp övervägas längs sådana känsliga vägsträckor.
Bilderna nedan visar några exempel på alternativa räcken.
Alla räcken måste godkännas i tester hos bl.a. Statens vägoch transportforskningsinstitut (VTI). Stålbalksräcken är
vanligast. De är ofta enkla att demontera och man kan ta
bort sektioner ur räcket för att t.ex. leda om trafiken eller
flytta fordon mellan vägbanorna.
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Olika typer av
stålbalksräcken
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Det finns också mittsepareringsräcken gjorda i
betong.
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4. Utrustning
Vid arbetet med att ta loss skadade personer ska räddningstjänstens personal ha tillgång till hydraulverktyg och materiel
för att säkra olycksplatsen.

Dessutom behövs exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en uppläggningspresenning (används som verktygsplats)
stabiliseringsmaterial
brytjärn
en verktygsväska
täckplast för personal och skadade (bubbelplast)
skyddsglasögon, även till de skadade
hörselskydd, även till de skadade
filt och mössa till de skadade
en glassåg
hårdplast som skydd för skadade när man klipper
skydd mot vassa kanter
stödplattor till cylindrarna
en färgpenna för att markera klippstället.
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I detta kapitel beskrivs de hydraulverktyg som används
under räddningsarbetet samt deras handhavande och
skötsel. En förutsättning för att arbetet på en skadeplats
ska kunna fungera är att vi är väl förtrogna med de verktyg
vi har till vårt förfogande och att vi vårdar verktygen efter
användning.
De tre vanligaste hydraulverktygen som används vid
trafikolyckor är sax, spridare och cylinder (kallas även
kolv eller bändare). Det förekommer även en del andra
verktyg, t.ex. kombiverktyg (sax och spridare i samma
verktyg), pedalsax som är en mindre sax för klippning av
pedaler, rattkringlor, nackstöd m.m. och handdrivna verktyg som manövreras med handkraft, vilket gör att de kan
transporteras till och användas på svåråtkomliga platser.
Klippkraften på saxen ligger på 20–95 ton. Men det är
inte bara kraften det handlar om här. För att nå ett bra
resultat vid klippning i olika stålsorter måste klippskären
vara utformade på ett lämpligt sätt. Det gäller också att få
klippet så nära centrum på saxen som möjligt för där är
den starkast.

Det är viktigt
att vårda
verktygen

Sax.

Cylinder.

Spridare.
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En spridares spridarkraft ligger runt 5–30 ton och en cylinders tryckkraft på 10–25 ton, beroende på modell.
För att kunna driva verktygen behövs en hydraulisk
pump. Det maximala arbetstrycket på de mest förekommande pumparna ligger på 600–800 bar. Det höga arbetstrycket på hydrauloljan gör att det finns en skaderisk vid
ovarsamhet. Använd inte hydraulslangar som är äldre än
10 år. Denna tioårsgräns gäller också de kortare slangbitar
som är fastsatta i verktygen.
Kontrollera hydraulslangarna med jämna mellanrum.
Dra inte i en slang om det finns veck eller öglor på den!
Slangen blir ömtåligare och den kan skadas med effektnedsättning (tryckförluster) som följd.
Samtliga verktyg ska lämnas med käftar/spridararmar/
kolvar lätt isär så att verktygen tryckavlastas. Låter man
verktyget vara ”ihopkört” kvarstår trycket i det, vilket
innebär en olycksrisk.

Kontrollista – daglig tillsyn
• Kontrollera hydraulslangarnas tillstånd.
• Syna skär och spetsar på klipp- och spridarverktyg.
Byt ut skär och spetsar om flisor lossnat eller om
det finns många deformationer på eggen/spetsen.
• Syna snabbkopplingar. Rengör från smuts.
• Finns det nivåmätare för hydraulolj mängden
på pumpen så bör den kontrolleras med jämna
mellanrum.
• Kontrollera bränslenivån i bensindrivna pumpar
och elkablar på eldrivna pumpar.
• Provkör systemet.
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Kontrollista – regelbunden tillsyn
• Provkör verktyg och pump för att upptäcka
eventuellt läckage. Kör ut och ihop verktygen
så att pumpen bygger upp fullt hydraultryck
(kontrollera med manometer).
• Kontrollera ”dödmansgreppet”. Vredet ska lätt gå
direkt tillbaka till neutralläget.
• Tag loss, rengör och fetta in alla leder (axlar) på
klippverktyget, även skären. Se till att skären inte
glappar eller är skadade.
• Kontrollera slangar så att det inte finns skador och
veck. Tänk på att arbetstrycket ligger på 600–800
bars tryck Undvik att dra i hydraulslangen om det
finns öglor på den.
• Kontrollera hydrauloljenivån.
• Kontrollera åtdragningsmomentet på centrumbulten. Är centrumbulten dåligt åtdragen finns risk för
att skären går isär och bryts sönder vid klippning.

Bärbara hydraulpumpar
Svensk räddningstjänst har de senaste åren sett fördelar
med att använda bärbara hydraulpumpar vid trafikolyckor,
och de flesta hydraulpumpar som installeras i nyproducerade räddningsbilar är i dag bärbara.
Bärbar hydralpump.
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Fördelen med bärbara pumpar är att de har egen förbränningsmotor som har större effekt än en elektrisk hydraulpump som finns i de flesta räddningsfordon. Flödet blir då
snabbare ut till verktygen utan att maxtrycket påverkas.
Den bärbara utrustningen kan också lättare flyttas över till
ett reservfordon om det skulle behövas.
Vägnätet och infrastrukturen har ändrats de senaste
åren så att det i dag finns mer motorväg och fler vägar med
mittseparering. Detta gör det svårare för räddningstjänsterna att komma ända fram till olycksplatsen på grund av köbildningar och långa sträckor med mittseparering. I dessa
fall har de bärbara pumparna varit effektiva, och de kan
också lätt tas med ut i terrängen.
Benämningen bärbar utrustning styrs av Europanormen
EN13204 tillika Svensk standard som säger att bärbar utrustning inte får väga mer än 25 kilo om den ska bäras av en enda
person. De senaste modellerna av bärbara hydraulpumpar är
dessutom tystgående och kan driva två verktyg samtidigt.

Hydraulslangar och hydraulkopplingar
De flesta tillverkare av hydraulutrustningar har system som
ger ett maximalt arbetstryck på 700–800 bar. Detta ställer
höga krav på hydraulslangarna och hydraulkopplingarna,
och därför ska alla hydraulslangar klara ett tryck som är
fyra gånger så stort som det maximala arbetstrycket. Bristningstrycket på hydraulslangarna är därför ca 2 800–3 200
bar. När det gäller slangsystemet är det också extra viktigt
att kontrollera livslängden (max 10 år), slitage samt skador.
De hydraulkopplingar som används mest i dag är konstruerade så att det är lättare att byta verktyg under arbetets
gång. När verktyget inte används och det bara finns cirkulationstryck i systemet kan verktyget kopplas ifrån slangen
utan att avlasta systemet. Med de gamla systemen var man
tvungen att gå till pumpen för att avlasta systemet innan
det gick att byta verktyg. De nya hydraulkopplingarna som
gör detta möjligt finns i två varianter med två helt skilda
slangsystem.
Enslangssystemet har en slang som är av koaxialt utförande
där tryckslangen ligger skyddad i mitten och har returslangen
runt sig.
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Dålig hydralslang.

Returslangens diameter är större än de gamla traditionella hydraulslangarna, vilket gör att returtrycket i detta
system är mindre. Slangen består av kevlar på trycksidan
och förstärkt PVC-plast på retursidan och på så sätt är vikten
40 procent lägre än i stålarmeringsslangarna.
Tvåslangssystemet används av de flesta tillverkare och
här är hydraulslangarna stålarmerade. Tryckslangen och
returslangen är separerade från varandra, och diametern
på slangarna till trycksidan och retursidan är i princip densamma. Returtrycket i detta system är något högre än i enslangssystemet. Hydraulkopplingen är även här oftast ett
Koppling tvåslang.

T.v. Enslangssystem.
T.h. Koppling enslang.
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universalt enslangssystem som kan användas till flera olika
fabrikat, dock med olika färgkombinationer för att undvika
förväxlingar mellan olika hydraulsystem.

Saxkonstruktion
Dagens bilar har förstärkta karosser, framför allt i B-stolparna. Därför måste hydraulsaxarna nu ha bättre prestanda
och klippkapacitet, och tillverkarna har löst det genom att
göra saxarna större och tyngre för att kunna öka klippkapaciteten.
Tillverkarna beräknar klippkraften i hydraulverktygen
på olika sätt, och de anger allt ifrån den teoretiska klippkraften till den praktiskt möjliga klippkraften. Därför bygger Europanormen 13204 på försök med att klippa olika
typer av material i olika dimensioner, men för att klippkraften ska bedömas på ett korrekt sätt säger normen att
det är önskvärt att testningsinstitut liknande Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) också testar och skriver utlåtanden om prestandan.
När det gäller klippning med en hydraulsax är det viktigt att bladen är i bra skick eftersom ett dåligt blad kan
försämra både klippkapaciteten och säkerheten. Därför bör
bladen kontrolleras ofta så att de inte är för slitna eller har
några försvagningar.
Det finns i dag två typer av blad som arbetar på lite olika
sätt. Med ett så kallat papegojskär dras klippföremålet in
mot klippcentrum där klippkraften är som störst.
Saxskär papegoj.
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Rakaskär.

Det finns också raka skär där klippkraften kommer från
klippcentrum och går utåt. Dessa skär greppar oftast över
lite större yta.
Räddningstjänsterna använder båda dessa typer beroende
på hydraulverktygets fabrikat.
Dessutom finns två olika system för att låsa fast saxskären
i saxen. Oavsett vilket system som används ska man alltid
kontrollera åtdragningsmomentet så att inte saxskären
börjar glappa och blir en säkerhetsrisk.

Skyddsutrustning
Räddningspersonal ska ha utryckningskläder av typ RB 90
eller liknande, som kompletteras med en varselväst enligt
fd Vägverkets ”Rekommendationer för varselkläder på skadeplats”. Personalen ska också ha en hjälm med reflex samt
reflexer på ärmarna och nertill på benen. Till det används
utryckningsklädernas befintliga eller lösa reflexer som
sätts fast med t.ex. kardborre.
OBS! De befintliga reflexerna brukar ha sämre reflexförmåga eftersom de exponeras för rök, värme och slitage. Om
det behövs kan de kompletteras med lösa reflexer som fästs
med kardborreband.
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Räddningspersonal bör också ha följande utrustning:
•

•
•
•

•

•

Skyddsglasögon skyddar ögonen mot glassplitter och
blodstänk med eventuell blodsmitta (även de skadade
ska ha skyddsglasögon). Visiret är inte ett fullgott skydd.
Reflexväst används av all personal som arbetar på vägen.
Den ska vara rengjord för att synas på långt håll.
Latexhandskar bör användas under arbetshandskarna
för att skydda mot blodsmitta.
Arbetshandskar kan vara av en tunnare variant men
ska skydda mot skärskador. Undvik att röra vid skadade personer med smutsiga arbetshandskar. Säkerhetsmannen ska också ha brandhandskar. Se till att arbetshandskarna inte hänger så glassplitter kan hamna i dem
Filtermask ska användas när man sågar glas för att
skydda mot glasdamm och splitter. En sådan mask ska
bäras av alla som kan komma i kontakt med glasdamm,
även de skadade.
Hörselskydd skyddar mot bullerskador. Även de skadade
ska ha hörselskydd om det behövs.
Personlig skyddsutrustning.
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Crash Recovery System
Crash Recovery System (CRS) är ett system som har utvecklats i samarbete mellan Nederländernas brandväsen och
Moditech Rescue Solutions B.V, men det finns också i en
svensk version sedan några år tillbaka. Systemet ger insatspersonalen snabb tillgång till information om ett fordons
säkerhetssystem, utrustning och uppbyggnad. I CRS kan
insatspersonalen t.ex. få reda på var batterierna är placerade, var olika tryckbehållare finns, på vilka ställen fordonet har förstärkningar och vilken säkerhetsutrustning som
finns i fordonet.
Systemet har utvecklats med klart fokus på användaren,
och målet är att programvaran ska vara enkel att använda
och tillgänglig för alla. Över 8 000 bilmodeller har lagrats
i den mobila databasen som omfattar all information om
säkerhetssystemet som kan vara relevant för insatspersonalen. Mjukvaran installeras i en laptop eller i en PC-pekdator
som styrs med pekskärm. Pekdatorn tas givetvis med ut på
olycksplatsen.
Ute på olycksplatsen kan insatsledaren mata in fordonets
registreringsnummer i den mobila terminalen. Numret
skickas då till en central server hos Moditech som snabbt
sänder tillbaka all relevant information angående det aktuella fordonet, som årsmodell, fabrikat, typ osv. Informationen visas med både text och ritningar över fordonet.
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Rödmarkeringar på ritningarna visar alla partier på fordonet där man bör vara försiktig vid ingrepp eller helt undvika
att göra några ingrepp. Om man markerar en rödmarkerad
komponent på skärmen visar systemet viktig information
om den utvalda komponenten och även vilka problem som
kan uppstå. Ritningen visar också vilka förstärkningar som
är inbyggda i chassiet och var de finns.
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Ordning och reda på olycksplatsen gör att arbetet flyter bättre.
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5. Organisation på
skadeplats
I detta kapitel ger vi förslag på hur man kan arbeta på en
olycksplats och vad man bör tänka på för att arbetet ska
flyta säkert och effektivt. För att effektivisera arbetet på
en olycksplats arbetar man oftast efter en standardrutin.
Det innebär att var och en som ingår i räddningsstyrkan
har vissa uppgifter som han/hon ska utföra med automatik
utan att invänta order. Det är också viktigt att var och en
vet vad de andra gör.

Säkra olycksplatsen
För att säkra en olycksarbetsplats stänger man oftast av det
aktuella vägavsnittet. Polisen ansvarar för avstängning och
trafikdirigering, men innan polisen har hunnit fram till
olycksplatsen måste uppgiften skötas av den som är först
på plats, vilket oftast är någon i räddningspersonalen.
I dag finns inga enhetliga regler eller rekommendationer
för hur räddningspersonalen ska spärra av en trafikolycksplats så att den blir så säker som möjligt. Trafikanterna har
också fått mindre respekt för avspärrningar, och därför
upplever räddningspersonalen att arbetet på trafikolycksplatserna också har blivit farligare.
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Avspärrning av väg
Ambitionsnivån för avspärrningen kan variera mellan
olika räddningstjänster beroende på hur viktig man anser
att säkerhetsåtgärden är.

Här kommer dock några enkla råd som bör tas i beaktande.
•

•
•
•
•
•
•

Om din eller andras säkerhet äventyras på olycksplatsen bör vägen stängas av helt. I annat fall kan trafiken
passera med lägre hastighet.
Ordna en tydlig avgränsning av skadeplatszonen.
Skapa en bra struktur för hur fordonen ska ställas upp.
Fordonen bör också ha en tydlig och enhetlig märkning.
Använd markeringsskärmar. De bör ha ett växelvis rött
blinkande varningsljus.
Sätt upp en tydlig varning före olycksplatsen med gult
blinkande varningsljus.
Ta med avspärrningsutrustningen ut till olycksplatsen
så att den finns tillgänglig vid framkomsten.
Informera alltid TLC (Trafikverkets trafikledningscentral) om olyckan.

Syftet med avspärrningen är att öka säkerheten för personalen och de skadade.
Det finns olika metoder för att spärra av en väg, och flera
räddningstjänster har arbetat fram sina egna rutiner. Förhoppningsvis kommer Sveriges räddningstjänster i framtiden att kunna enas om en gemensam metod som är accepterad av alla berörda myndigheter.
Vägavspärrning.
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MSB har här valt att lyfta fram ”Falköpingsmodellen” som
ett tydligt och strukturerat exempel på hur man spärrar av
en väg. Tillvägagångssättet beror på om man ska stänga av
en länsväg eller en motorväg. I Falköpingsmodellen ges
exempel på avspärrningar för olika vägtyper.

Falköpingsmodellen
Falköpingsmodellen är en metod som utvecklades i samarbete med fd Vägverket, MSB, ambulansen i Skaraborg
samt Falköpings och Tidaholms räddningstjänst.

Metoden finns som en handbok på Falköpings kommuns
hemsida med följande syfte:
•

•
•
•
•
•

•

Räddningspersonalen ska få en säkrare arbetsmiljö samtidigt som man förebygger och förhindrar nya olyckor
och ökar patientsäkerheten.
Personalen får en standardiserad arbetsmetod och grundläggande insatsplaner som ett stöd i sitt arbete.
Arbetsmetoden ska vara lätt att använda i verkligheten.
Arbetsmetoden ska vara juridiskt hållbar eftersom räddningstjänsten stänger av vägavsnitt.
Ambulanssjukvården, räddningstjänsten och polisen ska
få ett bättre samarbete.
All räddningspersonal ska få en grundläggande utbildning i säkerhetstänkande på vägen och kunna identifiera
risker i sitt arbete.
Trafikverkets trafikledningscentrals information (TLC)
ska lyftas fram till bilister för att avleda trafiken och
öka säkerheten.

Här nedan presenteras de viktigaste dragen i metoden med
några korta uppmaningar:
•

•
•
•

Om din och andras säkerhet äventyras på olycksplatsen
kan vägen stängas av helt. I annat fall bör trafiken få
passera med lägre hastighet.
Gör en tydlig avgränsning av skadeplatszonen.
Skapa en struktur för uppställningen av fordon. För att
öka synbarheten ska de placeras i färdriktningen.
Ta fram en tydlig och enhetlig märkning av fordonen
så att de syns väl i trafikmiljön, med hjälp av reflexer,
larm och varningsljus.
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Grundutrustning för avspärrning av väg enligt
Falköpingsmodellen
Enligt Falköpingsmodellen behöver räddningstjänsten följande utrustning för att kunna spärra av vägar på ett tydligt och
säkert sätt.

Markeringsskärmar
6 stycken vikbara/hopfällbara
markeringsskärmar med gul
högreflekterande reflex (S2),
och röd högreflekterande reflex
(S2). Höjd minst 90 cm. Horisontella varningslyktor med växelvis
blinkande rött sken.

Markeringsskärmar
4 stycken vikbara/hopfällbara
markeringsskärmar med gul
högreflekterande reflex (S2), och
röd högreflekterande reflex (S2).
Höjd minst 90 cm.

84

Vägmärkestält
4 stycken vägmärkestält med
texten ”Olycka”. En blinkande
varningslykta med gult sken.

Vägmärken
2 stycken vägmärken 1.1.10 med
högreflekterande reflex (S2). Til�läggstavlan ”Farthinder” sätts på
den befintliga markeringsskärmen.

Fartsänkningshinder
2 stycken fartsänkningshinder med
reflex. Utformningen ska följa Trafikverkets rekommendationer.
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Uppställd utrustning:
Helt avstängd väg

Delvis avstängd väg
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Exempel ur handboken på avspärrning av väg
med Falköpingsmodellen

150-250 meter

50 meter

Hel avspärrning

Skadeplatszon

50 meter

150-250 meter

150-250 meter

50 meter

Skadeplatszon

Halv avspärrning.
När den akuta insatsen
är gjord.

50 meter

150-250 meter
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150-250 meter

Skadeplatszon

50 meter

Hel avspärrning av 2+1
väg, totalstopp.

ca 400 meter

150-250 meter

Skadeplatszon

Halv avspärrning på
2+1 väg. När den akuta
insatsen är gjord.
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50 meter

ca 400 meter

Hel avspärrning på
motorväg, totalstopp

Skadeplatszon

Halv avspärrning på
motorväg. När den akuta
insatsen är gjord.
Skadeplatszon

50 meter

ca 400 meter
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Olycksplatsen

S
71 DR
3

Olycksplatsen delas in i tre zoner; en het zon med 5 meters
radie (inre zon) och en varm zon med 10 meters radie (yttre
zon) samt en kall zon.

Kall zon

Skräpplats

S
95 DR
1

10 m.
5 m.
Verktygsplats

Het zon

S
50 DR
2

Varm zon
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Räddningsfordonen ställs upp i den kalla zonen (tredje zonen) så att de skyddar olycksplatsen. I den heta zonen vistas
bara de som har en konkret uppgift att utföra med skadade
och losstagning. All personal som arbetar i den heta zonen
ska förutom sin personliga skyddsutrustning också använda skyddsglasögon och latexhandskar under de ordinarie
handskarna. I den heta zonen ska det vara rent på marken.
Ingen ska behöva trampa på eller snubbla över något. Sjukvårdsutrustningen placeras på eller i fordonet.
Bortklippta bildelar och liknande placeras på en speciell
skräpplats i den varma zonen. I den varma zonen finns personal, verktyg och övrig utrustning som inte behövs för tillfället.

Fordonsplacering
Fordonen på olycksplatsen kan placeras rakt på vägen och
ändå ge ett fullgott skydd. Då syns varningsljusen bättre
och bilarna kan lätt användas om personalen skulle behöva
använda dragmetoden.
Tänk på att lämna fordonen med bara parkeringsljuset
på för att inte blända någon med halvljuset. Alla fordon
ska också vara försedda med bra och rena reflexer, och alla
varningsljus ska vara hela.
Utmärkt fordon.
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Standardrutiner
Standardrutiner syftar till att effektivisera arbetet och se till
att inga viktiga arbetsuppgifter glöms bort. Standardrutiner
bygger på att alla i gruppen har vissa arbetsuppgifter de ska
utföra, framför allt i inledningsskedet. Nedan presenteras
ett exempel på en standardrutin vid trafikolyckor.

Räddningsledarens uppgifter
Räddningsledaren orienterar, bedömer, beslutar och ger
order. Räddningsledaren utför kontinuerlig riskbedömning, samverkar med sjukvård och polis och begär vid behov bärgningshjälp.

Räddningsledaren
•
•

•
•
•
•
•
•

begär kompletterande uppgifter från larmcentralen
angående skadade/fastklämda
ger förberedande order till räddningspersonalen och
ansvarar för att säkra olyckplatsen (ev. stabilisering av
fordon)
bedömer tillfartsvägar/skilda vägbanor
bestämmer vägavstängning vid framkomst och ger
vindruterapport till larmcentralen
dokumenterar händelsen, eventuellt med foton, ljudinspelningar, noteringar
ser till att fordonet placeras så att det ger ett skydd
beaktar särskilda risker, t.ex. farligt gods
beställer fler ambulanser och eventuellt sjukvårdsgrupp
samt andra resurser som behövs på olycksplatsen.

Dessutom bedömer räddningsledaren miljöhot och eventuell
saneringsinsats.

Avspärrare/sjukvårdare/losstagare
Avspärrare/sjukvårdare/losstagare (höger bak) spärrar inledningsvis av vägen helt eller delvis på båda sidor om
olyckan. Därefter ansluter han/hon till olyckplatsen för att ta
på sig verktygsbältet och arbeta som sjukvårdare/losstagare.
I vissa fall kan avspärrning av vägen behöva nedprioriteras, t.ex. om brand eller annan högprioriterad uppgift förekommer eller då polis redan finns på plats.
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Säkerhetsman
Säkerhetsmannen (vänster bak) är inledningsvis klädd med
tryckluftsapparat och mask på, och säkrar mot brand med
hjälp av tryckladdad skumsläckare eller pulversläckare.
Tänk alltid i första hand på säkerheten för både räddningspersonal och skadade!
Skadad räddningspersonal kan inte göra mycket nytta på
en skadeplats utan tar i stället resurser om vederbörande
behöver behandling.

Säkerhetsmannen
•
•

•
•
•

ser till att fordonet blir stabiliserat
ser till att bilen blir strömlös och övervakar därefter
säkerheten för de skadade och räddningspersonalen på
olycksplatsen genom att ta några steg tillbaka för att få
överblick
ser till att personlig skyddsutrustning används (skyddsglasögon, handskar, hjälm m.m.)
svarar för att det finns ett fritt arbetsområde runt det
skadade fordonet (het zon)
ska vara beredd att ta ett steg fram för att hjälpa till
då det behövs och sedan backa tillbaka för att minska
risken för tunnelseende.

Tänk på
säkerheten för
räddningspersonal och
skadade!

Ta inte av tryckluftapparaten förrän olycksplatsen är säker och befälet ger order om detta!

Sjukvårdare/losstagare
Sjukvårdare/losstagare (mitten bak) tar med sig sjukvårdsväska och halskragar fram till olycksplatsen och inventerar
och prioriterar tillsammans med befälet. Sjukvårdare/losstagare är sjukvårdsansvarig tills ambulanspersonal anländer. När ambulanspersonal är på plats byter han/hon till
rollen som losstagare.

Sjukvårdare/losstagare
•

påbörjar sjukvårdsarbetet utifrån L-ABCDE Om räddningspersonal går in i det skadade fordonet innan
stabiliseringen är utförd ska stor försiktighet iakttas
så att man inte försämrar de skadades tillstånd.
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•
•
•

säkrar de skadades andningsvägar
stabiliserar de skadades nackar med hjälp av halskragar
skapar tillträde för medicinskt omhändertagande.
Då bildörrar inte går att öppna används fönstervägarna.
Fönsterrutor som kan gå sönder så att glassplitter hamnar på de skadade ska avlägsnas.

Fordonsförare/verktygsman
Fordonsföraren ställer upp räddningsfordonet så att olycksplatsen skyddas på bästa sätt, låter blåljuset vara påslaget
och slår på övriga varningsanordningar (varningsblinkers).
Räddningsfordonet ska inte blända övrig trafik med halvljus utan ha parkeringsljuset påslaget.
Fordonsföraren ser också till att olyckan dokumenteras
med kamera i ett tidigt skede.

Fordonsföraren
•
•
•

kopplar upp och lägger fram skumledning
agerar därefter verktygsman
tar fram stabiliseringsmaterial och är behjälplig med
stabilisering om behov finns.

Verktygsmannen
•

bygger upp en verktygsplats i den varma zonen
genom att ta fram följande utrustning:
- uppläggningspresenning
- stabiliseringsmateriel
- verktygsväska
- filt
- kofot
- skyddsplast för de skadade (mot glassplitter)
- hydraulverktyg
- glassåg
- hårdplastskiva (klippskydd)
- skyddsmateriel för vassa kanter m.m.

Verktygsmannen servar räddningspersonalen med utrustning och är beredd att kortvarigt hjälpa till i den heta
zonen om det behövs.
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A Framkomst:

2

1

Omedelbara åtgärder: Inventering
Livsuppehållande åtgärder ochskapande av “säker arbetsplats”

R 701
3

4

5

B Losstagning:
Fortsatta åtgärder: Första hjälpen
Skapa utrymme/losstagning

A

B

1. Förare

Tar fram släckutrustning. Skum.

Verktygsman. Att rätt
verktyg alltid finns
framme.

2. Befäl

Fordonsplacering, första Order. Leder arbetet på
varvet. Orientering,
olycksplatsen. Lägesbedömning, beslut.
rapporterar.

3.Säkerhetsman

Skydda och säkra mot
brand. Göra bilen
strömlös och ha en
skumsläckare alt pulver
till hands. Andningsskydd ska användas tills
befäl ger annan order.

Kontrollerar fortlöpande
säkerheten ex glassplitter, vassa kanter,
bensinläckage, avklippta
delar, personligt fordonets stabilitet, skydd för
den/de skadade. Vara
behjälplig vid lyft.

4. Första hjälpen Följer med befäl på
Arbetar med verktyg.
“första varvet”, medtager Skapar utrymmef för
sjukvårdspersonal.
sjukvårdsutrustning.
Livsuppehållande
åtgärder/livsfarligt läge.
Tar hand om skadade
tills ambulanspersonal
tar över.
5. Trafiksäkerhet

Varnar, spärrar av väg.
Tar hand om skadade
tills ambulans personal
tar över.

Arbetar med verktyg.
Skapar utrymme för
sjukvårdspersonal.
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Exempel på märkning av
ambulans.

Ambulansorganisationen
Ambulansverksamheten organiseras lite olika i landet
landstinget organiserar sig utifrån de lokala förutsättningarna. Därför kan den som leder sjukvårdens insatser benämnas på olika sätt.
Den ambulans som anländer först till en skadeplats samordnar sjukvårdsresurserna i skadeområdet och är ledningsansvariga tills en läkare eller sjuksköterska kommer fram
(om någon sådan behövs).
Det är viktigt att man lokalt har samordnat och planerat
hur sjukvården ska leda insatserna så att räddningstjänsten
och polisen med flera kan samverka i räddningsinsatsen
och i räddningsledningen.
Exempel på ambulansklädsel är gul fluorescerande
jacka med hängselreflex och vågrätta reflexband på mage
och armar (CE-märkt EN 471). Gröna byxor med vågrätta
reflexband nertill. Hjälm med reflex. Klädseln kompletteras med varselväst enligt Trafikverkets rekommendationer
för varselklädsel på skadeplats.
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Polisen
Polisinsatschefen leder poliserna på plats, fördelar arbetet
mellan dem och samarbetar med räddningstjänsten och
sjukvården.

Polisens ansvarsområden är
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trafikreglering
avspärrning
utrymning
bevakning
eftersökning eller genomsökning
registrering och identifiering
uppsamling och omhändertagande av gods
underrättelse till anhöriga
information till allmänheten
information till medier
utredning av olycksorsaken tillsammans med
Trafikverket.
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Trafikinformation, trafikstyrning och
störningshantering
Trafikverket har trafikledningscentraler (TLC) som ska
informera det övriga samhället om en trafikolycka, exempelvis via radio, tv och Internet samt via navigationsutrustning i bilarna. Insatsen blir då effektivare och säkrare eftersom informerade trafikanter
• kan välja en annan färdväg, vilket minskar trafiken vid
olycksplatsen och så att räddningstjänsten kan arbeta
mer effektivt
• lättare accepterar att stå i kö, vilket minskar risken för
följdolyckor
• passerar olycksplatsen med större försiktighet, vilket
ökar säkerheten för personalen på plats.
Trafikverkets TLC är en viktig samarbetspartner för räddningspersonalen. Räddningsledaren (som har kontakt med
SOS Alarm) ska tillsammans med poliserna på plats bedöma olyckans omfattning och varaktighet, vilket TLC snabbt
och effektivt kan informera allmänheten om. TLC kan även
se till att rätt entreprenör sänds ut till olycksplatsen, för att
skylta upp en omledningsväg eller för att återställa vägen
efter olyckan.
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6. Losstagning
Det är viktigt att räddningstjänstpersonalen kan läsa olyckor
för att kunna göra riktiga prioriteringar. Första synintrycket
av olycksplatsen ger ofta en fingervisning om vad som väntar. Flytta skadade som befinner sig i livsfarliga lägen, se till
att de skadades andning, cirkulation och hjärtverksamhet
fungerar, förebygg chocktillstånd, stoppa blödningar, undvik nerkylning (hypotermi) osv.
Räddningspersonalens kunskap om och förståelse för de
krafter som ger kroppsskada, snabbheten när det gäller att
misstänka olika skador och skickligheten vid bedömningen
spelar en avgörande roll för hur det ska gå för de skadade.

Läs olyckan!
Att läsa en olycka betyder att man utifrån det man ser på
en olycksplats skapar sig en bild av vad som har hänt, hur
olyckan har gått till och vilka åtgärder som behöver utföras.
Man bildar sig en uppfattning om hur och var skador kan
ha uppstått: Har lösa föremål kastats runt i bilen? Har
passagerarna haft bälte på sig? Finns det t.ex. ett så kallat
bulls-eye i vindrutan kan man misstänka t.ex. nack- och
huvudskador på bilens förare eller passagerare. Det kan
också betyda att någon/något har blivit påkört.
Ju större kunskaper man har om akut omhändertagande,
losstagning m.m. desto mera kan man läsa ut ur den situation man har framför sig och desto större blir handlingsberedskapen.
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Att läsa olyckan innebär också att studera olycksplatsen:
Vilken tillåten hastighet gäller för det aktuella vägavsnittet?
Hur är väglaget? Vad har bilen kolliderat med? Brandfara?
Livsfarligt läge? osv.
Ett sätt att lära sig läsa olyckor är att tillsammans med
kolleger titta på foton från olika olycksplatser och tillsammans fundera på vad som kan ha hänt.

Läs olyckan
Ett sätt att läsa en olycka är att ställa en rad frågor
till sig själv om det man ser. Nedanstående exempel
är till vissa delar hämtade ur boken Prehospitalt akut
omhändertagande. Enligt principen L-ABCDE:

Platsen:
• Försök att skapa en helhetsbild av olyckan, hur
ser den ut?
• Hur ser olycksplatsen ut?
• Hur många fordon är inblandade?
• Fastställ typ och grad av skada på varje fordon.
• Vilken var den rådande hastighets-begränsningen
på vägsträckan?
• Väglag?
• Rör det sig om hög- eller lågenergivåld?

Situationen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vad har egentligen hänt? Varför?
Vad har kolliderat med vad och i vilken hastighet?
Hur många fordon är inblandade?
Hur många personer är inblandade?
Vilken ålder har de inblandade?
Hur har kroppen rört sig?
Var underlaget hårt eller mjukt?
Viktiga detaljer?
Användes bilbälte? Om ja, var det rätt placerat?
Utlöstes airbag eller gardiner?
Är vindrutan hel? Om den är trasig, har skadan
orsakats av våld inifrån eller utifrån?

• Kan den skadades huvud ha slagit i ratten eller i
vindrutan?
• Finns det blod i bilen?
• Hur har en person som slungats ur fordonet
landat?
• Var befinner sig personen/personerna utanför
fordonet?
• Vilken placering hade de skadade från början?
• Finns något under fordonen? Ett påkört barn
hamnar lätt under fordonet?
• Hur många personer sitter i respektive fordon?
• Är någon fastklämd?
• Hur mycket är fordonet intryckt?
• Finns det några broms- eller sladdspår på vägen?
• Var på fordonet har kollisionen tagit?
• Finns det tecken på att fordonet har rullat runt?
• Finns det avtryck inuti fordonet som tyder på att
någon kroppsdel har slagit emot något?
• Måste fordonet flyttas för att losstagning ska
kunna ske?
• Finns det risk att fordonet kan välta, glida ner för
en slänt eller liknande?
Man kan också ställa frågor till de skadade. De svar
man får ger oftast en indikation på de skadades tillstånd, hur svåra skadorna är och var skadorna sitter.
Den information man får fram gör det också lättare
att sätta in rätt behandling.
Det är bra att börja med en fråga som kräver mer
än ett ja eller nej, t.ex.: Vad har hänt? Var gör det
ont? Genom att ställa sådana frågor kan man bilda
sig en uppfattning om de skadades andning, cirkulation och allmäntillstånd.
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Dokumentation
Det är bra om någon kan ta ett eller fler tidiga foton, kanske redan innan man stigit ur räddningsfordonet. Även
resten av insatsen bör dokumenteras med fler foton efterhand. Räddningsledaren bör även dokumentera sina första intryck samt alla beslut som fattas, antingen genom
att skriva noteringar eller tala in på band.

Bedömning av skadades tillstånd
Den medicinskt ansvariga personen beslutar ifall den skadade räknas som kritiskt skadad eller icke kritiskt skadad. En
person som är kritiskt skadad bör tas ut inom 5 minuter
(”rapid extrication”) för att kunna avtransporteras till ett
sjukhus inom 10 minuter. För kritiskt skadade minskar
överlevnaden med 10 procent för varje 10 minuters fördröjning innan personen får sjukhusvård.

Kritiskt skadad
En kritiskt skadad person har
• ofri eller hotad luftväg
• försämrad ventilation med onormalt snabb eller långsam
andningsfrekvens (långsam = färre än 10 andningsfrekvenser/min, onormalt snabb = 30 andningsfrekvenser
eller fler/min)
• chock: en betydande yttre blödning eller misstänkt inre
blödning, med en puls på 120 slag/min eller högre.
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•

•
•

påverkad medvetandegrad, dvs. endast reagerar på
smärta enligt AVPU (graderna ”Alert”, ”Voice responsive”, ”Pain responsive” och ”Unresponsive”) och/eller
krampar
ett penetrerande trauma mot huvudet, nacken eller
bröstkorgen
vilket trauma som helst i kombination med en livsfarlig miljö, allvarliga sjukdomar (t.ex. hjärt- eller kärlsjukdom, obstruktiv lungsjukdom och blödarsjuka),
hypotermi, brännskada och graviditet.

Spinala skador, dvs. skador på ryggraden, är inte alltid livshotande om de övriga värdena är bra.

Till sådana skador räknas
•
•
•
•
•
•

smärta i nacke eller rygg
smärta vid palpation av rygg eller nacke
deformitet i rygg eller nacke
synliga skador på rygg eller nacke
muskelkramp i nacke eller rygg
förlamning, svaghet, domningar eller stickningar i armar
eller ben.

Undersökning och åtgärder enligt L-ABCDE
L = Vid livshotande läge. Överväg förflyttning eller åtgärda
det som utgör faran.
A = Se till att luftvägen är fri. Stabilisera halskotpelaren
manuellt. Sätt på en halskrage och fortsätt att stabilisera halskotpelaren manuellt.
B = Om personen andas. Bestäm andningsfrekvensen, andetagens djup samt andningsmönstret. Ta ställning till om
det är nödvändigt med en snabb uttagning och snabb
avtransport. Snabb andning innebär problem med syresättningen i kroppen, så tillgodose syrgasbehovet genom
att ge rikligt med syrgas i ett tidigt skede. Gör täta kontroller av andningen.
C = Sviktande cirkulation är livshotande. Tecken på detta
är att pulsen stiger. Huden är blek och kallsvettig eftersom den kapillära återfyllnaden är fördröjd, vilket beror
på att genomblödningen minskar i huden. Lägg den skadade med fötterna högt och bibehållen fri luftväg. Lägg
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personen eventuellt i framstupa sidoläge för att säkra
luftvägen, och med uppdragna knän för att avlasta bukmusklerna. Stoppa synliga blödningar och gör täta kontroller av pulsen. Om blodtrycket faller är det ett sent
tecken. Tillgodose syrgasbehovet och överväg om den
skadade behöver dropp.
D = Medvetandegraden sjunker i takt med att blödningen
orsakar syrebrist. En orolig och aggressiv person på en
skadeplats ska bedömas ha syrebrist tills motsatsen är
bevisad. En medvetslös person placeras i stabilt sidoläge med fötterna högt. Känseln och rörelseförmågan
ska undersökas om det finns tid till det, exempelvis i
väntan på ambulans och om personens tillstånd medger detta.
E = Gör en helkroppsundersökning för att upptäcka ytterligare skador och skydda mot den omgivande miljön.
Förhindra att den skadade kyls ner med hjälp av filtar
och eventuellt en mössa. Ta ställning till om skadorna
behöver fixeras, förbindas eller liknande. Gör fortsatta
kontroller och ordna kontinuerlig övervakning.
En person som visar tecken på en bukskada ska ha hög prioritet i omhändertagandet och vid avtransporten eftersom
bukskador är den näst vanligaste orsaken till traumadöd.
Det säkraste tecknet på blödning i buken är chock. Åtgärda
syrgasbristen på ett tidigt stadium, och misstänk inre skador. Ordna en snabb avtransport för operation eller vård.

Val av losstagningsmetod
Losstagningen följer ett flödesschema. Vid framkomsten
går räddningsledaren, sjukvårdare och säkerhetsmannen
(med skum- eller pulversläckare) runt fordonet och bildar
sig en uppfattning om skadorna på människor och fordon
samt om riskerna med fordonet/fordonen. I detta skede
måste beslut fattas om fordonet behöver flyttas för att man
ska komma åt att arbeta.
Sjukvårdare/losstagare tar med sig sjukvårdsutrustningen, ser till att sjukvården får tillträde så att de skadades
andningsvägar kan säkras och provar att öppna dörrarna.
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Inledningsvis säkrar
säkerhetsmannen mot
brand med skum- eller
pulversläckare.

Verktygsmannen lägger ut slang med skumrör för skumgivning och lägger fram verktygen. Man börjar med pallningsutrustning, skyddsplast, hårdplast och kofot som brukar komma till användning först.
Under tiden har avspärrare/losstagare placerat ut avspärrningar på båda sidor om olyckan. Alla bär skyddsglasögon, väst och smidiga arbetshandskar. För att undvika
blodsmitta bärs latexhandskar under arbetshandskarna.
Nedan beskrivs först övergripande vad räddningspersonalen måste observera och göra med tanke på att det kan finnas
outlösta krockkuddar och sidogardiner i fordonet. Därefter
beskrivs kortfattat s.k. snabbt uttag och sedan mer detaljerade flödesscheman för losstagning och uttag när de skadades
tillstånd bedöms som stabilt och det inte finns några yttre
hot som föranleder snabbt uttag.
Beskrivningarna syftar till att ge läsaren en så översiktlig
och strukturerad bild av losstagningsarbetet som möjligt.
På en verklig skadeplats arbetar naturligtvis många personer
samtidigt och flera åtgärder utförs parallellt när så är möjligt. Det gäller till exempel att hela tiden ha de skadade under uppsikt, vilket dock inte upprepas för varje moment i
texten nedan. För att förenkla framställningen har vi också
valt att skriva om en skadad/den skadade i ental.
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Outlöst krockkudde
Identifiera om bilen är utrustad med krockkudde/krockkuddar! Märkning finns på ruta, instrumentpanel eller
ratt. Inom bilindustrin har man numera enats om beteckningen S.R.S (Supplementary Restraining System). Den
märkningen innebär också att bilen är utrustad med
bältesförsträckare. Äldre märkning kan vara S.I.R, P.R.S.
eller Airbag. Rattnavet är lite klumpigt på en bil som är
utrustad med krockkudde.
Behandla bilen som om den har krockkuddar, om du är
osäker.
Håll inte några verktyg eller andra föremål mellan den
skadade och en misstänkt outlöst krockkudde. Bryt strömkretsen, genom att lossa minuspolen först. Krockkuddens
sensorer kan vara placerade i bilens front, kupé eller sida
beroende på vilka kuddar som finns i bilen. Bearbeta inte
rattstången. Det kan skada verktygen. Undvik också att
göra åverkan på rattnavet då det kan utlösa en outlöst
krockkudde. Klipp inte i ledningarna som hör till säkerhetssystemet. De ledningarna är oftast färggranna; orange, gula
eller neongröna.
Kontrollera var drivgasbehållarna är placerade
och undvik att klippa i
dessa.
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Slå ifrån tändningen och koppla ifrån batteriet för att avaktivera systemet. Undvik att klippa i tryckkärlen. Om ett
klipp skulle göras i ett tryckkärl kan det i värsta fall flyga
iväg på grund av det höga tryck som finns i behållaren (300
bar). Numera sitter behållarna inte bara på C- eller D-stolpen
utan de förekommer även på A-stolpar eller i takkant i vissa fall. Vi rekommenderar att man bryter loss insidan på
alla stolparna och tittar var tryckbehållarna sitter, innan
man klipper. Gör gärna en markering på utsidan där det är
lämpligt att göra klippet. Ta då också hänsyn till bredden
på stolpen så att ni inte klipper där det är bredast, utan på
ett så smalt ställe som möjligt.

Sammanfattning
• Bryt alltid strömmen vid losstagningsarbete. Observera att vissa bilmodeller kan ha två batterier.
• Arbeta (om möjligt) inte i krockkuddens riskzon
om kudden inte är utlöst.
• Kom ihåg att bilen kan ha flera krockkuddar.
• Placera inte spridaranhållet på ”okända” delar av
bilen.
• Klipp inte i ”färgglada” kablar då det finns risk för
vådautlösning.
• Bryt loss panel och titta var gasbehållare sitter
innan ni klipper.

Flödesplan för omhändertagandet vid en trafikolycka
Det är alltid de skadades tillstånd som avgör inriktningen
på insatsen. Bedömningen bör göras av personal som kan
avgöra hur kritiskt skadad personen är, vilket trauma denne
har utsatts för och hur bråttom det är med sjukhusvård. En
avgörande faktor är också om de skadade är fastklämda
eller inte eftersom detta kan förlänga losstagningsarbetet.
Dessa faktorer är en del i avgörandet för vilken taktik
och metod som ska användas men det bör också anpassas
till situationen för att bli så effektivt som möjligt.
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Kriterier för hur man bedömer skadades tillstånd
För att bedöma de skadades tillstånd bör man ha en lämplig
utbildning eftersom denna bedömning många gånger kan
vara avgörande för personernas överlevnad. Personalen ska
kunna läsa vilket trauma de skadade har utsatts för och
veta vilka skador det kan leda till, och på så sätt kan de
skadade snabbt få rätt omhändertagande.
Det som oftast är mest avgörande för skadornas omfattning är vilken hastighet fordonen hade i kollisionsögonblicket och hur fordonet bromsades upp. Om fordonet
kördes i hög hastighet (över 80 km/tim) samt beroende på
fordonets konstruktion och om det har kolliderat med ett
fast föremål som inte ger vika, är det troligt att personerna
i bilen är svårt skadade och kanske fastklämda. Men även
om personerna inte har några synbara skador och inte är
fastklämda har deras kroppar ändå utsatts för ett betydande trauma som kan innebära att de är i ett kritiskt tillstånd.
De kan ha fått svåra inre skador med sönderslitningar i viktiga organ och blodkärl, och därmed stora inre blödningar.
Om fordonet kolliderade i hög hastighet (över 80 km/tim)
bör man alltid misstänka att de åkande har kritiska skador.
I dessa situationer är det viktigt att studera bilarnas placering och se vad som har kolliderat med vad för att kunna
avgöra traumat. Oftast går det bara att rädda de skadade
om de snabbt kommer till sjukhus för operation.
I vissa fall bromsas hastigheten i kollisionsögonblicket
om bilen till exempel kolliderar med något som ger vika
eller om den har stora deformationszoner. Då kan traumat
bli något mindre och skadorna lite lindrigare.
Om fordonet framfördes i lägre hastighet (under 80
km/tim) är det mest troligt att de skadade får nack- och
ryggskador, men i övrigt är deras tillstånd förmodligen
relativt bra. I dessa fall bör man ta det försiktigt vid omhändertagandet och i stället fokusera på att stabilisera
eller fixera ryggen och nacken. Detta är viktigt eftersom
ett snedlyft eller att någon tappar taget kan innebära att
den skadade får tillbringa resten av sitt liv i en rullstol. Det
finns dock alltid en risk för att tillståndet försämras, och
därför bör man hela tiden ha de skadade under uppsikt.
För att underlätta omhändertagandet och valet av loss-
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tagningsmetod kan man dela in de skadade i olika skadegraderingar. Dessa grupper skulle kunna vara
A. oskadad eller lindrigt skadad, inga tecken på rygg eller
nackskada
B. misstänkt rygg- eller nackskada, bra övriga värden, inte
fastklämd.
C. misstänkt rygg- eller nackskada, fastklämd
D. kritiskt skadad men inte fastklämd
E. kritiskt skadad och fastklämd
F. avliden person

Losstagningsmetoder
På följande sidor beskrivs några förslag på losstagningsmetoder som kan användas vid omhändertagandet av skadade
vid trafikolyckor. Den skadades tillstånd enligt grupperna
A-F avgör valet av metod.

A. Oskadad eller lindrigt skadad
Oftast har dessa personer redan tagit sig ur fordonet innan
räddningstjänsten har kommit fram, men de bör ändå bedömas av någon sjukvårdskunnig personal. Om personerna
fortfarande sitter kvar i bilen bör någon sjukvårdskunnig
bedöma deras tillstånd innan de får gå ur bilen.
Personerna bör samlas ihop på en utsedd plats så man
har uppsikt på dem ifall de skulle bli sämre. De kan också
ha viktig information om olyckan.

B. Misstänkt rygg- eller nackskada, bra övriga
värden, där den skadade inte är fastklämd
Här förutsätts att fordonet har kolliderat i en lägre hastighet,
under 80 km/tim, och att de skadades tillstånd är stabilt bra
även om man kan misstänka skador på ryggen eller nacken. I dessa fall rekommenderas ett så skonsamt omhändertagande som möjligt. Insatsen ska inriktas på ett lugnt och
säkert omhändertagande där man hela tiden försöker stabilisera eller fixera ryggen och nacken. För att underlätta
detta bör man ta bort taket på bilen. Då blir det lättare att
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applicera stabiliseringsutrustningen, och de som ska lyfta
ut den skadade får bra utrymme för att göra detta på ett
säkert sätt.
Vissa SUV-bilar (t.ex. Volvo XC90) har ett väldigt tungt
tak som också innehåller förstärkningar i stålkonstruktionen som är svåra att klippa i. När det gäller dessa bilar kan
man försöka att göra ett säkert utlyft ändå eftersom utrymmet medger detta.

Flödesschema för omhändertagande
Här följer ett flödesschema på hur ett omhändertagande
skulle kunna utföras då den skadades tillstånd bedöms som
stabilt, inga yttre hot föreligger och bilen står på alla fyra
hjulen. Här ges räddningspersonalen litet mera tid än vid
snabbt uttag.

1. Stabilisera fordonet
Först stabiliseras fordonet på fyra olika ställen; bakom respektive framhjul och framför bakhjulen. Klossar/kilar/trappor
placeras under tröskellådorna och hjulens ventiler avlägsnas.
Då sätter sig fordonet på klossarna och blir stabilt.

2. Bryt strömmen
Slå från tändningen, skapa tillgång till batteriet och koppla
bort minuskabeln först.
OBS! Lås först upp dörrarna om fordonet har centrallås.
Det finns idag fordon där centrallåset låser automatiskt vid
fart över 20 km/h. Eventuellt behövs el-manövrerade rutor
hissas ner i dörren. Det görs om möjligt innan strömmen
bryts. I annat fall får man först utföra nödvändiga åtgärder
Stabilisera fordonet.
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Avlägsna hjulens ventiler.

Lossa kablarna till batteriet, minuspolen först.

och sedan koppla på strömmen igen. Det är bland annat
därför som man ska bryta strömmen genom att lossa kabelskorna och inte genom att klippa av kablarna.

3. Se till den skadade
Vanliga säten har en hel del manuella justeringsmöjligheter
som kan användas för att lätta trycket på den skadade.
Ändra rattens läge för att minska trycket på den skadade
om det finns rattjustering.
Är bilen krockad i sidan och det ligger tryck på den skadade
sätts cylindern in för att pressa isär karossen så trycket på den
skadade släpper.
Förhindra avkylning med en filt och mössa.
Täck över den skadade och vårdaren med genomskinlig
bubbelplast och förse den skadade med skyddsglasögon och
mössa vid behov.
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Se till den skadade.

4. Avlägsna sidorutor och bakruta
Veva eller kör ner rutorna och krossa dem i dörren (om
det är möjligt). Då blir glassplittret kvar i dörren. Om man
lämnar rutorna hela finns möjligheten att de går sönder
okontrollerat längre fram i insatsen med en förhöjd skaderisk
som följd. En annan möjlighet är att klistra klisterfolie på
rutorna för att slippa glassplitter när man gör sönder dem.
Det finns bilar som har okrossbart lamellglas eller säkerhetsglas i sidorutorna. Sådana rutor måste köras ned i dörren
eller sågas bort. Det vanligaste är att man får såga bort dem
eftersom strömmen brutits tidigare.
Arbeta på samma sätt med bakrutan om denna är av lamellglas.
Tänk på att tigersåg och glassåg skapar höga ljudnivåer
som kan vara mycket besvärande för den skadade. Man kan
därför med fördel använda någon form av hörselskydd på
den skadade och sjukvårdaren.
Det kommer också att bildas finfördelat glasdamm från
sågningen som lätt yr omkring i bilen. Se därför till att
skyddsplasten täcker ordentligt. Alla som kommer i kontakt med glasdamm ska ha en skyddsmask på sig.
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Krossa eller såga sidorutor och bakruta.

Skär av säkerhetsbältet.

5. Skär av säkerhetsbältet
Skär av de säkerhetsbälten som behövs för att lätta trycket
på den skadade.

6. Klipp stolparna
Bryt loss litet inredning i stolparna och leta efter gasbehållare för att undvika att klippa i dem.
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Bryt loss inredningen och se efter var
ev. gasbehållarna
är placerade.

Frilagd gasbehållare.

Bryt loss inredningen och
titta var gasbehållare är
placerade.

Markering av
klippställe.
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Märk ut lämpligt klippställe med ett streck på utsidan med
något vasst föremål (Se bilden på nästa sida) eller en speciell penna.
Börja klippa A-stolpen som är längst ifrån den skadade
och såga från hålet tvärs över framrutan.
Fortsätt med att klippa B-, C-, (D-, D-,) C-, B-, A-stolparna.

Stolparna benämns
framifrån: A-stolpe,
sedan B-stolpe och längst
bak C-stolpe.
Är bilen en kombi eller
en SUV finns också en Dstolpe. Observera bilens
deformationszoner och
tröskellådan.
Klipp av A-stolpe.

7. Såga framrutan
Såga framrutan med glassåg eller batteridriven såg. Använd
munskydd. Börja såga från klippet som gjorts i A-stolpen rakt
över framrutan. Såga till tänkt klippställe på andra A-stolpen.
Såga framrutan.
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8. Lyft av taket
Tänk på att taket blir instabilt när man klippt stolparna på
ena sidan. Säkra genom att låta en person hålla upp taket
på den klippta sidan. Dagens biltak är ofta tunga så se till
att vara tillräckligt många för att göra ett säkert lyft.

9. Täck vassa kanter med kantskydd
Använd kantskydd. På så sätt undviker man att personal
och den skadade skär sig på vassa kanter.
Lyft av taket.

Täck vassa kanter
med kantskydd.
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10. Lyft ut den skadade
När den skadade är klar för utlyftning förs Rescueboarden/
Spineboarden ned bakom den skadades rygg.
Båren/brädan hålls still, ryggstödet fälls, den skadade och
boarden fälls bakåt, kroppen slajdas upp på boarden, lyfts
ut i längsriktningen och placeras exempelvis på vakuummadrass och ambulansbår.
I de flesta fall räcker dessa åtgärder för att man ska kunna
genomföra ett kontrollerat och säkert uttag. Eventuellt behöver man även klippa ryggstödet på stolen för att kunna
göra ett säkert utlyft.

Lyft ut den skadade.

Sammanfattning losstagning stående bil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilisera fordonet
Bryt strömmen
Se till den skadade
Avlägsna sidorutor och bakruta
Skär av säkerhetsbältet
Klipp stolparna
Såga framrutan
Lyft av taket
Täck vassa kanter med kantskydd
Lyft ut den skadade
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C. Misstänkt rygg- eller nackskada, där den
skadade är fastklämd
Med dagens starka bilar krävs oftast en relativt hög hastighet (över 80 km/tim) för att någon ska bli fastklämd, och
då bör de skadades tillstånd räknas som kritiskt. Det innebär att värdena snabbt kan försämras och det helt plötsligt
kan bli bråttom att få loss dem. Man bör ändå sträva efter
att stabilisera ryggen och nacken om detta inte fördröjer
losstagningen för mycket. Om värdena försämras är det
ofta tiden som avgör ífall personen överlever eller inte. I
de fallen klipper man inte taket utan tar loss de skadade
ändå, antingen med en traditionell cylinderteknik, genom
dragmetoden, ”dash lift” eller någon annan inövad metod
(dessa metoder redovisas under punkt E för ”kritiskt skadad som är fastklämd”). Utlyftet sker sedan snabbt, i första
hand genom bakluckan eller bakrutan, i längsriktningen
på kroppen. Om det inte går ska utlyftet göras enligt
PHTLS-konceptet genom någon sidodörr (se under punkt
D för ”kritiskt skadad men inte fastklämd”).

Här ses Falkenberg
utföra ett utlyft.
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D. Kritiskt skadad men inte fastklämd
De som är kritiskt skadade men inte fastklämda bör snabbt
in till sjukhus för vård, och därför bör utlyftet göras snabbt.
Helst ska det göras bakåt i längsriktningen på kroppen genom bakluckan eller bakrutan, men går inte det kan man
göra ett skonsamt utlyft i sidodörröppningen enligt PHTLSkonceptet. Har någon kastats ut ur fordonet bör man alltid
misstänka att den personen är svårt skadad, tills motsatsen
har bevisats.

Flödesschema för snabbt uttag
Ett så kallat snabbt uttag kan föranledas av den skadades
tillstånd eller ett yttre hot, till exempel brand, farligt gods
osv. som gör att den skadade måste tas ut snabbt. Grundprincipen är att man tar ut den skadade i längdriktningen genom bakrutan på något slags hjälpmedel såsom rescueboard,
spineboard eller motsvarande. På så sätt undviker man vridningar i den skadades nacke och rygg, vilket kan påverka
skadebilden.
Om det är trångt i bakrutan kan öppningen göras större
med hjälp av en spridare eller cylinder.
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Flödesschema snabbt uttag.

1.
2.
3.
4.
5.

Öppna dörren/dörrarna
Håll huvudet, sätt ev på nackkrage
Öppna bagegelucka eller krossa bakruta
Fäll ryggstödet
För in brädan och dra ut den skadade

Ett snabbuttag kan också göras genom att klippa bort
B-stolpen för att få en större öppning på ena sidan. Fäll
sedan sätet eller klipp stolsryggen för att kunna göra ett
säkrare lyft. När stolsryggen klipps ska det finnas ett skydd
mellan den skadade och stolsryggen. Man bör också skära
upp sätesryggen för att se vad man klipper i.
Lyft sedan ut den skadade genom sidoöppningen enligt
PHTLS-konceptet.

T.v.Klipp i stolsryggen
för att förenkla utlyftet,
se till att skydda den skadade genom att placera
något emellan.
T.h. Gör ett skonsamt
utlyft.
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Uppressning av tak.

I vissa situationer måste man hitta andra lösningar för
att kunna göra ett kontrollerat och bra utlyft. Personalen
bör öva på olika situationer så de är förberedda och har ett
antal lösningar. Ibland kanske det är nödvändigt att vika
och pressa upp taket på olika sätt.

E. Kritiskt skadad som är fastklämd
Alla kritiskt skadade måste få sjukhusvård så fort som möjligt,
så välj den snabbaste losstagningsmetoden för situationen.
Det kan antingen vara den traditionella cylindertekniken,
dragmetoden (Oslomodellen), ett ”dash lift” eller någon annan inövad metod. Här nedan ges exempel på olika tekniker
som kan användas i dessa situationer.

Cylindertekniken
Detta är den vanligaste och mest inövade tekniken som
används av räddningstjänsterna i Sverige. Här kommer en
redogörelse för hur metoden bör utföras. Tänk på att inte
slarva med säkerheten även om det är bråttom.
Det vi tidigare berört när det gäller stabilisering, brandsäkerhet, strömlöst, se till den skadade så fort som möjligt, avlägsna rutor, klippa av bälten och kontrollera var
gasbehållare sitter gäller även här. Likaså den personliga
skyddsutrustningen.
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Avlägsna dörren
Är dörren fastkilad måste den bändas bort. Börja på gångjärnssidan uppe mellan A-stolpen och fönsterkarmen.
Öppna springan med en kofot. Fortsätt med spridaren.
Vidga springan och jobba nedåt.
Håll spridaren i cirka 45 graders vinkel uppifrån. Då
elimineras risken att en demolerad dörr viks inåt.
Jobba med små grepp in mot gångjärnet.
Det blir mycket plåt att greppa när gångjärnet ska öppnas. Det kan hända att innerplåten på dörren viker sig inåt.
Kläm då ihop plåtarna med spridaren och vik ut dörren.
Fortsätt ner mot nedre gångjärnet tills båda gångjärnen
har släppt.
När detta är gjort försök att få dörren tillbaka i utgångsposition. Tryck in handtaget på dörren och lyft bort den.
Om inte detta fungerar vik dörren bakåt och sedan framåt. Det bildas då en spricka så att man lätt kommer åt att
bryta bort låset.
När framdörren är borta går det på en del modeller att
skruva loss gångjärnen till bakdörren. Tänk på att bakdörren kan behövas som mothåll.
Pressa instrumentpanelen framåt
Om instrumentbrädan behöver pressas framåt placeras
en cylinder vågrätt i dörrhålet. Pressa med cylindern.
Avlägsna dörren.
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(Klipp eventuellt ett snitt i nederkanten på A-stolpen.)
Om taket är kvar måste båda A-stolparna klippas av högt
upp. Tänk på att sätta cylindern på plats före klippet eftersom fordonet kan sjunka ihop och öka trycket på de skadade.
Pressa fram instrumentpanelen med cylindern och följ
efter med pallningen. Här måste bakdörren vara kvar och
fungera som mothåll.
Dörrcylindern kan med fördel kombineras med en förlängd
cylinder som placeras från baksätet mellan framstolarna och
mot instrumentbrädan. Tänk på att skydda de som är i bilen
eftersom det lossnar bitar från instrumentbrädan som kan
träffa någon.
När detta är gjort kör man de två cylindrarna parallellt.
Tänk på att det kan behövas någon form av stöd i baksätet
eftersom trycket mot detta blir stort.

Klipp stolsryggen om
det behövs.
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Stödplatta mot baksätet.

Kontrollera stabiliseringen allteftersom ni pressar eftersom bilens kaross ändras och underredet gärna reser sig
en del. Eventuellt behöver man även klippa ryggstödet på
stolen för att kunna göra ett säkert utlyft.

Även rattkringlan kan
klippas med pedalsax.

Dra undan pedalen med
hjälp av spridaren. På
bilden ses hur spridaren
används mot A-stolpen
och säkerhetsbältet
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Klipp eventuellt pedaler och rattkringla
Det är mycket svårt att klippa pedaler med pedalsax om någon sitter fastklämd med fötterna i dem. Antingen vandrar
pedalen eller saxen och kan förvärra skadan på foten. Ett
sätt är att binda exempelvis en säkerhetssele runt pedalen
och koppla den till spridaren. Med spridaren tar man sedan
spjärn mot utsidan av A-stolpen i dörröppningen och drar
i den riktning som pedalen ska dras. Det går också bra att
klippa av rattkringlan med pedalsaxen.

Räddningstjänsten
Falkenberg gör ett utlyft
via bakrutan.

Lyft ut den skadade
När den skadade är klar för utlyftning förs Rescueboarden/
Spineboarden ned bakom den skadades rygg.
Håll stilla. Ryggstödet fälls och den skadade och boarden
fälls bakåt. Kroppen slajdas upp på boarden, lyfts ut och placeras på exempelvis en vakuummadrass eller ambulansbår.

Dragmetoden
Dragmetoden bör i första hand användas när det gäller
kritiskt skadade personer som sitter fastklämda i hårt
deformerade fordon, men den kan ibland användas som
ett komplement till de vanligare losstagningsmetoderna.
Räddningstjänsten i Storgöteborg har bland annat använt
metoden med framgång vid insatser mot små lastbilar där
cylindertekniken inte fungerade.
Metoden måste dock utföras på rätt sätt, med rätt materiel, och av personal som under sin utbildning har fått utöva
metoden på hårt deformerade bilar. Allt detta är viktigt för
att skapa en säker arbetsmiljö på olycksplatsen. Metoden
bör också bara användas när bilarna står på hjulen. Annars
kan det finnas vissa medicinska risker för de skadade som
behöver ytterligare bedömningar.
Här kommer en redogörelse för hur dragmetoden bör
utföras.

Lyft ut den skadade.
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Ankomst till olycksplatsen
Räddningstjänsten bör redan från början tänka på att dragmetoden kan behöva användas, och därför är det viktigt
att fordonsplaceringen blir rätt. Bilarna ska ställas rakt på
vägen, med ett fordon framför och ett bakom olycksfordonen. Olycksplatsen brukar delas in i en het, en varm och
en kall zon, och inga fordon får placeras i den heta zonen.
Dragfordonet och mothållsfordonet får placeras i ytterkant
på den varma zonen medan alla övriga fordon ska stå i den
kalla zonen.
Spärra av olycksplatsen för att få en säker olycksplats, och
starta arbetet enligt standardrutinerna. Säkerhetsmannen
ska vid ankomsten vara klädd för en eventuell brand och
fokusera på säkerheten på olycksplatsen. Den övriga personalen ska fokusera på sjukvårdsinsatserna och att nå fram
till de skadade. Styrkeledaren ska snabbt fastställa vilken
losstagningsmetod som ska användas.
Om man väljer dragmetoden ska uppkoppling ske enligt
de fastställda och inövade rutinerna. Det är viktigt att ha
en bra standardrutin för hur uppkopplingen ska gå till och
vem som gör vad.
Här kommer ett förslag på hur en sådan standardrutin
kan se ut när det gäller dragmetoden. Förslaget bygger på
en insatsstyrka på 1 + 4 personer.
Uppställning av fordon
vid användandet av
dragmetoden.
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Håll den skadade under
ständig uppsikt.

Styrkeledarens beslut styrs av bedömningen av
den skadades tillstånd.
Oftast är det ambulanspersonalen på olycksplatsen
som bedömer tillståndet, men räddningstjänstpersonalen kan även behöva göra egna bedömningar.
Under hela insatsen ska fokus ligga på den skadade
och man försöker att så snabbt som möjligt få in någon sjukvårdare i olycksbilen.
• Styrkeledaren styr arbetet med inövade signaler
och kontrollerar säkerheten runt den skadade
och i skyddszonerna.
• Chauffören kopplar upp vinschen, lägger fram
den utrustning som behövs och sköter vinschningen enligt direktiv från styrkeledaren.
• Säkerhetsmannen kontrollerar säkerheten, försöker bryta strömmen i bilen och hjälper till vid
behov.
• Losstagare 1 skapar tillträde till den skadade,
ser till att fordonet blir stabiliserat och kopplar
en kätting fram på bilen. Losstagaren ansvarar
också för klippning och spridning på ena sidan av
olycksbilen.
• Losstagare 2 kopplar upp mothållet samt ansvarar
för klippning och spridning på den andra sidan av
olycksbilen.
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Materiel
Den materiel som ska användas bör förvaras i en färdig sats
för att spara tid. Satsen består framför allt av kättingar och
stroppar som bör ligga på samma ställe och vara tydligt
märkta för att undvika missförstånd.
Det finns färdiga satser med kättingar som redan är
kapade i rätt längder och märkta på ett tydligt vis. Det
finns olika typer av kätting, bland annat en typ som äter sig
in i plåten genom att dra åt sig själv ju mer man drar, vilket
gör att man endast behöver slå den ett varv runt stolparna.
Den är bra att använda men något dyrare än vanlig kätting.
Det finns även vanlig kätting som går att beställa i färdiga
satser och i rätt längder, men dessa kättingar måste man slå
två varv runt stolparna.
Uppkoppling
Påbörja uppkopplingen med både dragsidan och mothållet
samtidigt. Kättingarna på dragsidan består av två stycken
hopsatta kättingar som är gjorda i färdiga längder och
märkta så att det framgår var de ska sitta. Den ena kättingen ska fästas runt rattstången och den andra runt A-stolpen
på förarsidan. Kättingen runt rattstången ska vara ca 5 cm
kortare än den i A-stolpen för att ratten ska dras bort från
den skadades kropp innan det övriga draget påbörjas.
OBS: När dragmetoden används på lastbilar används
inte kättingen runt rattstången eftersom rattstången är
konstruerad så att den kan skada den drabbade personen
ytterligare.
Om det finns fler svårt skadade personer i bilen ska man
även fästa en kätting i A-stolpen på passagerarsidan (denna
kätting finns också med i satsen och på bilden innan kallas
den för kätting 4).
Kättingarna sätts sedan fast i vinschen och då är det viktigt att man använder ett block och tar vajern dubbel part.
Tänk på att alltid märka ut vajern så den syns, t.ex. med avspärrningsband. Häng också en filt på vajern för att dämpa
rekylen i den om något skulle hända. Mothållet ska sättas
högt i C- eller D-stolparna på olycksbilen (alltså stolparna
längst bak) för att mothållet ska trycka olycksbilen nedåt
vid draget och på så vis få den att stå stadigare.

130

Kätting nr 2 snurras 2 varv runt
A-stolpen. Runt övriga stolpar och
rattstam snurras kättingen 1 varv

2

OBS! Kättingen runt rattstammen
ska kortas in 5 cm mer än A-stolpen,
så att rattstammen dras först.

3
3

2
1

4

OBS! Förankringen av säkringskättingen bak bör vara längre än fästpunkten
på de bakre stolparna.

4
1

Använd stropp som förlängnig till
förankringspunkt.

Kätting nr 4 används vid
losstagning av passagerare.
Använd inte när det bara är
chauffören som sitter fast.

Förklaring till kättingarna på bilden.
Kätting 1 = Kättingsats som kopplas som mothåll.
Kätting 2 = Kättingsats som kopplas på dragsidan.
Kätting 3 = Kätting mellan dragkättingsatsen och blocket till vinschen.
Kätting 4 = Kätting som kopplas om det finns någon person på
passagerarsidan i olycksbilen.

Draget
Innan man börjar draget ska det finnas ambulanspersonal
inne i bilen för att övervaka den skadade. Alla inne i bilen
ska täckas med skyddsplast. Kontrollera också att inga personer befinner sig i skyddszonerna.
Styrkeledaren står vid sidan av bilen där den skadade sitter,
men inte i skyddszonen. Från den platsen kan han eller hon
styra och övervaka draget.

131

Inga personer eller andra fordon får finnas inom
skyddszonerna under dragmomentet.
SL = styrkeledare. Han eller hon står väl placerad för att
kunna övervaka draget, men inte i skyddszonerna.
LT = losstagare. Det ska finnas en på varje sida för att
arbeta med hydraulverktygen.
CH = chaufför. Han eller hon ska vara skyddad vid
vinschningen, antingen stå bakom dörren eller
sitta i bilen.

Skyddszon i
samband med drag

LT

CH
2
P 101
3 4 5

6
7
P 107

SL
LT

1

Skyddszon

Het zon
Varm zon

Koppla vajern dubbel
part och med ett
block emellan. Märk
den med avspärrningsband. Lägg
även på en filt. Se till
så att ingen befinner
sig i skyddszonen.
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Innan man börjar själva draget är det bra att på ett enkelt
sätt markera olycksbilarnas positioner på samt att ta ett
foto på olycksplatsen. Det underlättar rapporteringen och
de efterkommande olycksutredningarna.
Det står en losstagare på var sida om olycksbilen vid
framdörrarna.
Därefter spänns kättingarna upp med hjälp av vinschen.
Dra tills A-stolpen på förarsidan nästan är i sitt normalläge,
och stoppa sedan draget men behåll spänningen. Losstagarna ska nu öppna dörrarna, antingen manuellt eller med
hjälp av hydraulverktyg. Det är viktigt att dörrarna öppnas
för att man ska kunna göra de försvagningsklipp som behövs, men även för att de håller emot vid draget och när de
sedan släpper blir det ett väldigt ryck i fordonet.

Dra bilen till sitt normalläge innan klipp görs.

Det är också bra att få upp dörrarna tidigt för att få en
bättre överblick av den skadade.
Tänk på att aldrig göra några klipp eller sprida upp någon dörr innan bilen är i uppspänt läge, för då kan bilen
sjunka ihop ytterligare mot den fastklämda personen.
När dörrarna är öppna klipps A-stolparna av högt upp
(glöm inte att kontrollera vad som sitter i stolparna). Om
det är en nyare bil görs också ett försvagningsklipp långt
ner på A-stolpen för att underlätta draget samt för att undvika att tröskellådan reser upp för mycket. När detta är
gjort på förarsidan gör man likadant på den motsatta sidan.
Därefter beordrar styrkeledaren att bilen dras isär ytterligare tills den skadade kan hjälpas ut på ett skonsamt sätt.
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Dra under uppsikt tills
den skadade är loss.

Tänk på att göra ett
så skonsamt och bra
utlyft som möjligt även
om det är bråttom.
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Före utlyftet kan chauffören under ledning av styrkeledaren slacka draget lite för att släppa på spänningen.
Bilen kommer inte att sjunka ihop nämnvärt och man kan
då arbeta som man vill runt bilen, även i skyddszonen.

Dash lift
”Dash lift” är en metod som används i bland annat Tyskland och USA. Den bygger på att man lyfter upp instrumentbrädan med hjälp av spridaren för att frigöra den fastklämda
personen.
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Först avlägsnar man dörren och därefter klipper man ett
djupt jack (en tårtbit) långt ner på A-stolpen på den sida där
den fastklämde sitter. Tänk på att bilen kan sjunka ihop
lite när man gör klippet och att trycket då kan öka på den
fastklämda personen.
Klipp ur så mycket att A-stolpen är helt av, så att spridarspetsarna kommer in i jacket.

Sätt gärna ett stöd under tröskellådan där spridaren placeras, för att undvika att tröskellådan trycks nedåt.
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Lyft försiktigt med
spridaren.

Demonstration av Dash lift
metoden vid rescue days i
Tyskland.
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Om det är svårt att lyfta upp instrumentbrädan kan man
klippa av A-stolparna högre upp, mitt på vindrutan. Man
kan också behöva försvaga vissa andra balkar runt området
för att lyftet ska bli tillräckligt.
Dessa metoder är exempel på metoder som räddningspersonalen kan använda. Personalen måste dock ha bra utbildning och övning i metoden, samt använda rätt utrustning. Om metoderna utförs på ett felaktigt sätt kan både de
skadade och personalen utsättas för fara.
Om olycksfordonet inte står på hjulen krävs andra metoder.
Här kommer några exempel på metoder som kan användas vid dessa situationer.

Bil på sidan
Ligger fordonet på sidan och den skadade ska lyftas ut följs
ett speciellt flödesschema. Här beskrivs endast losstagningen.
Se det inledande avsnittet Val av losstagningsmetod, för
bedömning och brandsäkring.

1. Se till den skadade
Den skadade kan hänga kvar i bältet eller ligga nere på dörren (obältad). Försök att säkra andningsvägarna

2. Stabilisera fordonet
Stabilisera fordonet om möjligt på bilens undersida med
exempelvis skarvstegar mot respektive hjulaxel och fäst
sedan räddningsbilens vinschvajer eller motsvarande (t.ex.
spännband) på lämpligt ställe i underredet på bilen för att
få ett drag mot stegarna. Om man tillämpar denna metod
har man ingen stabilisering på den andra sidan som är i
vägen vid losstagningen. Det underlättar arbetet.
Man kan också använda olika sorters stöttor som man
placerar så att bilen blir stabil. Man kan med fördel placera
stöttorna på var sin sida om bilen och försöka få dem mitt
emot varandra.

3. Ta hand om den skadade
Förhindra att den skadade kyls av. Använd filt eller liknande samt mössa.
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Stabilisering av bil på
sidan kan med fördel
göras som här på bilden
med stegar eller med
hjälp av stöttor.

Kryp in i bilen och ta hand om den skadade så fort fordonet bedöms stabilt. Skicka om möjligt in någon för att
avlasta den skadade om denne sitter kvar i bältet.
Stbilisera den skadade
snarast möjligt.

Täck den skadade och
hjälppersonen med genomskinlig plast.
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4. Bryt strömmen
Slå från tändningen, skapa tillgång till batteriet och koppla
bort minuskabeln först. (Se vidare punkt 2 i avsnittet om
stående bil.)

5. Avlägsna sidorutor och bakruta
Täck över den skadade och vårdare med skyddsplast.
Avlägsna rutorna. Börja med de undre rutorna så att de
inte går sönder senare, till exempel om någon trampar på
dem. Ett sätt att minska risken för glassplitter när rutan
avlägsnas ovanför den skadades huvud är att klistra klisterfilm eller tejp på den innan man körnar den.
Minska risken för
glassplitter genom att
använda tejp eller klisterfilm innan du körnar
och tar bort rutan.
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6. Klipp stolparna
Bryt loss inredningen och se efter vad som finns inunder.
Klipp av A-B-C- och eventuellt D-stolparna som är uppåt.
Klipp stolparna högt uppe vid takkanten. Då kommer
den skadade att hänga kvar i bältet.
Bryt bort inredningen
och kontrollera var eventuella gasbehållare sitter
innan du klipper.

Klipp ovanför bältesinfästningarna.
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7. Såga framrutan
Såga framrutan. Ju mer man sågar ur, desto mer plats har
man för utlyftet. Såga om möjligt så att man får in en spineboard för att avlasta den skadade.

8. Gör försvagningshack i takkanten
Gör försvagningshack i nedre takkanten vid A- och C-stolp
arna, alternativt D-stolpen, så att det ska gå lättare att vika
ner taket.
Såga bort så mycket som
möjligt av framrutan.

Gör försvagningshack
där ni vill att taket ska
vika sig eller klipp bort
hela taket.
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9. Vik ner taket
Vik ned taket. Var noga med att täcka vassa kanter under
arbetet. Det går att klippa bort hela taket om det skulle
behövas.

10. Klipp bort rattkringlan
Rattkringlan behöver ofta klippas bort för att underlätta
uttaget.

Vik ner taket.

Klipp bort rattkringlan
om det behövs.

143

Lyft ut den skadade så
skonsamt som möjligt.

11. Lyft ut den skadade
Se till så att inte den skadades fötter sitter fast i pedalerna.
Hänger den skadade i bältet förs Rescueboarden/Spineboarden in under honom/henne.
Ta stöd mot ”kardantunnel”, handbroms eller mot det
andra sätet.
Lyft upp och avlasta den skadade.
Skär av bältet.
Fatta tag på lämpliga ställen på den skadades kropp och
dra ut den skadade. Styr benen.
Ligger den skadade på dörren, förs Rescueboarden in
mellan den skadade och dörren.
Lyft ut.
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Sammanfattning losstagning bil på sidan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se till den skadade
Stabilisera fordonet
Ta hand om den skadade
Bryt strömmen
Avlägsna sidorutor och bakruta
Klipp stolparna
Såga framrutan
Gör försvagningshack i takkanten
Vik ner taket
Klipp bort rattkringlan
Lyft ut den skadade

Försök att skapa tillträde
till den skadade genom
att öppna en dörr.

Bil på tak
Ligger fordonet på taket kan den skadade hänga i bältet eller
ligga mot taket. Här beskrivs bara själva losstagningen. Se
tidigare avsnitt Val av losstagningsmetod, för bedömning
och brandsäkring.

1. Se till den skadade
Prova att öppna dörren där den skadade finns.

2. Stabilisera fordonet
Stabilisera fordonet med kilar under A- och C-stolparna och
stöttor.
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Var alltid noga med att
stabilsera bilen.

Det kan vara svårt att få bra mothåll med stöttorna eftersom det inte finns så mycket att fästa dem emot. Försök att
sätta stöttor på båda sidor om bilen.

3. Bryt strömmen
Slå ifrån tändningen. Försök koppla bort batteriet. Det kan
ibland nås underifrån.

4. Ta bort sidorutorna och bakruta
Täck över den skadade och eventuell vårdare med plast och
avlägsna rutorna (om det finns några kvar).

5. Bänd loss dörren
Bänd loss dörren där den skadade sitter. Börja på gångjärnssidan och fortsätt med låssidan. På fordon med fyra dörrar
kan ofta bakdörren skruvas av. Detta kan räcka för att få ut
den skadade.

6. Utlyft
Det bästa är om man kan ta ut den skadade utan att göra
några klipp eftersom varje klipp gör bilen mer och mer instabil. Försök att dra den skadade på en bår eller räddningsbräda rakt bakåt och ut genom bakluckan eller bakrutan.
Är det trångt kan man göra öppningen större med hjälp av
en cylinder eller spridare.
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Om man använder en cylinder kan den tas bort när öppningen är tillräckligt stor, utan att öppningen ändrar sig.
Detta gäller dock inte om man har gjort några klipp i några
bärande delar på fordonet.
Genom att justera ryggstödet kan mycket utrymme skapas, vilket underlättar arbetet.
Avlasta den skadade (antingen med någon av personalen
eller med hjälp av Rescueboarden).
Skär av säkerhetsbältet. För in Rescueboarden om den
inte redan är på plats och lyft ut den skadade.
Avlasta den skadade
om han/hon hänger i
bilbältet.
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Gör ett skonsamt utlyft
t.ex. med hjälp av
rescueboarden.

Räcker inte dessa åtgärder gör på följande sätt:

Alternativ A: Öppna bilen från sidan
7A. Skapa utrymme
Placera cylindern mellan takkant och tröskellåda eller
golvet. Sätt press på cylindern.

8A. Klipp stolparna
Klipp av B- och C-stolparna eller A-, B- och C-stolparna på
bilens ena sida beroende på hur stort utrymme som behövs.
Klipp ovanför bältesinfästningen om den skadade hänger i
bältet. Observera att den andra sidan inte får röras eftersom den behövs som stabilisering. Det går också att klippa
av och ta bort hela B-stolpen om inte den skadade hänger i
den när framdörren tagits bort.

9A. Vidga öppningen mellan tak och golv
Sätt press på cylindern och sära fordonet från taket. Följ
efter med pallning så att stabiliteten bibehålls.

10A. Lyft ut den skadade
Fäll tillbaka ryggstödet.
Klipp av ryggstödet om det är el-manövrerat och strömmen
bruten. Obs! Skär upp bilklädseln där det ska klippas och
kontrollera att det inte finns härdat stål eller sidokrockkuddar just där.
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Se till att bilen hela tiden
är stabil och säker.

För in Rescueboarden under den skadade. Avlasta. Eventuellt får rattkringlan klippas av för att man lättare ska få
ut den skadades ben.
Skär av bältet.
Lyft ut den skadade rakt bakåt genom bakrutan, diagonalt genom bakdörr, eller först in i baksätet så att fötterna
går fria i dörrhålet fram, och sedan ut. Skapa utrymme om
den skadade ligger mot taket.

Alternativ B: Öppna bilen bakifrån
Se till att bilen är stabiliserad på båda sidor.

7B. Skapa utrymme
Placera cylindrar i takkanten och upp i golvet.

8B. Klipp stolparna
Klipp stolparna bakifrån, men klipp aldrig någon av A-stolparna eftersom det skulle göra bilen väldigt instabil.

9B. Vidga öppningen mellan tak och golv
Sätt press på cylindern och sära fordonet från taket. Följ
efter med pallning så att stabiliteten bibehålls.

10B. Lyft ut den skadade
Fäll tillbaka ryggstödet. Klipp av ryggstödet om det är elmanövrerat och strömmen bruten. Obs! Skär upp bilklädseln där det ska klippas och kontrollera att det inte finns
härdat stål eller sidokrockkuddar just där.
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För in Rescueboarden under den skadade. Avlasta. Eventuellt får rattkringlan klippas av för att man lättare ska få ut
den skadades ben.
Skär av bältet.
Lyft ut den skadade rakt bakåt genom bakrutan, diagonalt genom bakdörr, eller först in i baksätet så att fötterna
går fria i dörrhålet fram, och sedan ut. Skapa utrymme om
den skadade ligger mot taket.
Täck alltid vassa kanter.

Sammanfattning losstagning bil på tak
•
•
•
•
•
•

Se till den skadade
Stabilisera fordonet
Bryt strömmen
Ta bort sidorutor och bakruta
Bänd loss dörren
Lyft ut den skadade

Alternativ a: öppna upp bilen från sidan
• Skapa utrymme
• Klipp stolparna
• Vidga öppningen mellan tak och golv
• Lyft ut den skadade
Alternativ b: öppna bilen bakifrån
• Skapa utrymme
• Klipp stolparna
• Vidga öppningen mellan tak och golv
• Lyft ut den skadade

150

F. Avliden person
Även personer som har avlidit i en trafikolycka har rätt till
ett värdigt omhändertagande. Det har dock hänt att anhöriga har reagerat negativt på sättet den avlidne behandlades
på. Ett problem kan vara att personen nästan alltid måste
dödförklaras av en läkare, och så länge detta inte är gjort
måste räddningspersonalen arbeta enligt principen att rädda liv. Det kan också ta lång tid att få en dödförklaring om
det inte går att få ut en läkare snabbt till olycksplatsen.
Om det inte går att få loss den avlidne på ett bra sätt för
vidare transport till sjukhus bör olycksbilen spärras av eller
flyttas till en mer avskild plats för losstagningen. Välj i så fall
en plats där räddningspersonalen inte vistas ofta, t.ex. bakgården på någon bilfirma eller skrot. Undvik att göra det
på brandstationen eftersom räddningspersonalen då kan få
ständiga negativa minnesbilder.
Undvik att låta de anhöriga komma i kontakt med den
avlidne innan han eller hon har kommit in på sjukhus.
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7. Åtgärder efter insats
Varje brandman har väl någon gång blivit lärd att man ska
vara rädd om restvärdet vid olika insatser. Till exempel
att inte spola mer vatten än vad som behövs för att inte
orsaka vattenskador vid en lägenhets- eller villabrand, att
ventilera ut brandgaser ur drabbad lokal eller trycksätta
angränsande lokal innan brandgaserna kommer dit. Också
vid trafik-olyckor gäller det att vara rädd om restvärdet.
Även om en bil varit involverad i en trafikolycka och inte
kan renoveras kan det finnas stora restvärden att vara rädd
om. Om bilen har frontalkrockat mot något, kan kanske
delar av inredningen, fälgar, plåtdetaljer från bakre delen,
lampglas, bakaxel med mera gå att använda.
Istället för att köpa nya delar kan exempelvis försäkringsbolag och bilhandlare använda dessa delar för att reparera
bilar som blivit påkörda bakifrån. Här kan vi hjälpa till,
t.ex. genom att vid stabilisering av ett fordon inte köra kniven i
däcket, utan istället dra ventilen. En prisskillnad på ca 1.500:-/
däck.
Följ nedanstående rekommendationer när ni börjar
städa upp på olyckplatsen. På så sätt kan vi med enkla
medel hjälpa till att bevara restvärdet. Rekommendationerna
är framtagna av fd Räddningsverket tillsammans med bilbranschen och försäkringsbolag.
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Vad kan vi slänga tillbaka i bilen?
•
•
•

Metalldelar. Men se bara till att de inte skadar inredningen.
Plastdetaljer
Gummi

Vad ska vi inte slänga tillbaka i bilen?
•
•
•
•
•

Glassplitter
Vägrester, grus etc.
Saneringsmedel
Våta, kletiga detaljer som fördärvar inredningen
Allmänt skräp

Se till att ni har med er någon form av uppsamlingskärl för
att ta hand om sådant ni inte kan slänga tillbaka i bilen.
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Uppföljning och utvärdering
Enligt 3 kap. 10 § lagen om skydd mot olyckor, är vi också
skyldiga att dokumentera olyckan:
När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att
olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna
till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.
Den som utför en undersökning enligt första stycket har rätt att
få tillträde till olycksplatsen. Polismyndigheten skall lämna den
hjälp som behövs.
Följ upp olyckan på station med hjälp av foton tagna vid
framkomst och efter olyckan.

Diskutera frågor som:
•
•
•

Vad gick bra?
Vad gick mindre bra?
Hur ska vi förbättra oss till nästa gång?

Följ också upp olyckan tillsammans med andra som varit
med på olycksplatsen, till exempel polis, ambulans, sjukvårdsgrupp osv.
• Fungerade samarbetet bra?
Om inte:
• Varför fungerade inte samarbetet?
• Hur ska vi förbättra det till nästa gång?

Insatsrapport
Följande punkter ska alltid övervägas och ingå i insatsrapporten:

Olycksförloppet och insatsens genomförande
•
•

Olycksförlopp före räddningstjänstens ankomst, allmänhetens beteende, utrymning
Olycksförlopp efter räddningstjänstens ankomst, brister
i skyddet, insatsens genomförande, spridningsrisker.

Utvärdering
•
•
•

Åtgärder för att förhindra liknande olyckor
Åtgärder för att förbättra skyddet mot liknande olyckor
Åtgärder för att göra liknande insatser effektivare.
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Handlar det om räddningstjänst vid trafikolyckor tar man
också upp:

Inblandade trafikelement
•

Exempelvis gående, djur, MC, personbil, buss, lastbil,
spårfordon osv.

Räddningstjänstens åtgärder
•
•
•

Losstagning – enkla verktyg, hydraulverktyg, lyftkuddar osv.
Säkring av skadeplats – skumutläggning, stabilisering,
batterifrånkoppling osv.
Övrigt – trafikdirigering, bärgare, rensning av vägbana
osv.

Djupstudieutredningar
I Sverige accepterar vi inte att vägtrafiken kräver människoliv, och därför pågår ett omfattande arbete för att förbättra trafiksäkerheten. En del i arbetet är de djupstudier
som Trafikverket gör av alla dödsolyckor på vägar och gator,
både genom egna undersökningar och med hjälp av uppgifter från polisen, ambulanspersonalen och räddningstjänsten. Djupstudierna startade 1997 på dåvarande Vägverkets
initiativ och har legat till grund för många förbättringar av
trafiksäkerheten.
En djupstudie är ett systematiskt arbetssätt för att ta reda på
vad som orsakat den tragedi som en dödsolycka är. Olyckan
glöms inte bort. Den blir inte bara en siffra i statistiken.
Händelsekedjan
Djupstudierna ger kunskap om vad som gjorde att olyckan
blev så svår att den ledde till att någon omkom. En viktig
grund för djupstudierna är att kartlägga de händelser som
ledde fram till de dödliga skadorna för att se var händelsekedjan hade kunnat brytas.
Sekretess
Alla uppgifter som kan kopplas till enskilda personer är
sekretessbelagda. Resultaten från djupstudierna redovisas
därför på ett sådant sätt att personer och fordon inte kan
identifieras.
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Genomförande av en djupstudie
Att göra en djupstudie är som att lägga ett pussel. Mängder
av information ställs samman för att få en så komplett bild
som möjligt av vad som skedde före, under och efter olyckan. När en dödsolycka har hänt får Trafikverket ett meddelande om det, oftast från polisen. Trafikverkets utredare
håller sig också ständigt informerade via medier och andra
informationskanaler, t.ex. SOS Alarm. Djupstudierna utförs
sedan av personal som Trafikverket utser.
Olycksplatsen
Kort efter det att olyckan har inträffat inleder Trafikverkets
utredare en noggrann granskning av olycksplatsen. För den
fortsatta utredningen är det viktigt att dokumentera olika
spår på olycksplatsen som visar var fordonen kolliderade
med varandra eller vilka hinder ett fordon krockade med
vid sidan av vägen. Bromsspår och spår av vilt kan också
vara betydelsefulla.
Vägen
Trafikverkets utredare dokumenterar också vägens utformning, eventuella kurvor eller backar, vägbredd, beläggning, vägmärken, vägmarkeringar, hastighetsbegränsning, om sikten är bra och om det finns några träd, stenar
eller liknande hinder nära vägen. Dessutom fotograferas
olycksplatsen och fordonets färdriktning.
Fordonet
De inblandade fordonen undersöks noggrant för att få svar
på följande frågor: Vilken årsmodell hade fordonet? I vilket
skick var det? Hade däcken bra kvalitet? Använde personerna
i bilen bilbälte? Fanns det några krockkuddar och aktiverades de? Hade fordonet låsningsfria bromsar? Hur deformerades fordonet? Hur påverkade kollisionskrafterna dem som
färdades i fordonet och dem som eventuellt blev påkörda?
Vilken övrig säkerhetsutrustning var fordonet utrustad med?
Övriga informationskällor
Trafikverkets utredare får ytterligare information om dödsolyckan och dödsfallen genom att samarbeta med bland andra polis, räddningstjänst, sjukvård och bärgningsföretag.
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Exempel på frågor som besvaras är: Hur var händelseförloppet? När skedde olyckan och när larmades räddningstjänsten? Var någon alkohol- eller drogpåverkad?
Det är också viktigt att ta reda på vad som hände efter
kraschen. När larmades SOS Alarm? När var polis, räddningstjänst och ambulans på plats? Hur genomfördes räddningsarbetet?
Internt på Trafikverket hämtas även information om
vädret och väglaget vid olyckstillfället och om det tidigare
skett några olyckor på platsen.
Analys
All information om händelsekedjan före, under och efter
kraschen sammanställs och analyseras av experter på
Trafikverket som har kompetens inom fordonsteknik,
vägutformning, trafikteknik och beteendevetenskap. Utredningsarbetet kan också involvera experter från räddningstjänsten, sjukvården, polisen och kommunen.
Djupstudien redovisas
Alla sammanställningar och analyser av djupstudier används
som underlag för Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgärder, både
regionalt och centralt. Djupstudierna ger också information och kunskap som andra myndigheter och organisationer har nytta av.
Dödsolyckorna presenteras i regionens ledningsgrupp. På så
sätt blir de ansvariga cheferna medvetna och engagerade och
det är en viktig förutsättning för ett aktivt trafiksäkerhetsarbete.
Förbättringar
Många gånger leder en djupstudie till omedelbara förändringar av vägmiljön, t.ex. genom att skyddsräcken sätts upp
vid farliga sidoområden, skogen glesas ut längs en sträcka
med dålig sikt, stenar och träd nära vägen tas bort, en
mittseparering görs, vägmärken som skymmer flyttas eller
hastigheten sänks i korsningar. Djupstudierna är också en
del av underlaget för det långsiktiga arbetet med att utforma
vägar och utveckla fordon, liksom för inriktningen av polisens
trafikövervakning och övriga trafiksäkerhetsarbete.
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Men djupstudierna ger inte bara förbättringar av vägar och
gator, utan de har också lett till att man dokumenterar de
inblandade förarnas alkohol- och drogpåverkan. Tidigare
fanns bara misstankar om att många förare var påverkade,
men i och med djupstudierna fick man veta svart på vitt
att ungefär en fjärdedel av de inblandade förarna var påverkade. I singelolyckorna är andelen nära hälften. Det har
resulterat i ökade insatser för att förhindra rattfylleri och
för att öka användningen av alkolås.
Djupstudierna har också ökat kunskapen om vilka
skyddseffekter som bälten och annan säkerhetsutrustning
i fordonen har, och kommunerna har börjat ställa större
krav på säkerheten i transporterna de upphandlar. Flera
kommuner kräver numera att det ska finnas bälten på alla
platser i skolbussarna.
Utdrag ur djupstudier används som underlag i olika
informationsprojekt till skolorna, och det ökar elevernas
förståelse för vilka tragiska konsekvenser en olycka kan
få. Samtidigt finns möjlighet att diskutera ungdomarnas
attityd till trafiksäkerhet.
Slutligen ingår djupstudierna också som underlag för ett
systematiskt samarbete mellan myndigheter, företag och
organisationer som kan påverka trafiksäkerheten. Arbetssättet innebär att var och en tar ansvar för att göra förbättringar. Detta arbetssätt kallas OLA, som är en förkortning
för objektiva fakta, lösningar och avsikter.
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Varje år sker ca 70 000 bilolyckor i Sverige. Många människor skadas. Att
ta hand om skadade vid trafikolyckor är ett ansvarsfullt och krävande
arbete. Det är viktigt att hela tiden rikta uppmärksamheten mot de hjälpbehövande och utforma räddningsarbetet efter deras tillstånd.
För att kunna göra det på ett medicinskt riktigt och skonsamt sätt krävs
kunskap, praktisk yrkesskicklighet, tålamod och sunt förnuft. Räddningstjänst, polis, sjukvård m.fl. måste kunna samarbeta för att nå ett fullgott
resultat. Samövning och dialog behövs för att aktörerna ska lära känna
och förstå varandras arbetsmetoder och synsätt.
Räddning vid trafikolycka – personbil lyfter fram losstagning som en viktig del i arbetet. Boken presenterar först olika säkerhetssystem därefter
beskrivs olika drivmedels inverkan på räddningsarbetet, vägmiljön, utrustning, organisation vid räddningsarbete och losstagning enligt olika
flödesscheman. Boken avslutas med vilka åtgärder som bör vidtas efter
insats.
Räddning vid trafikolycka – personbil kompletterar litteratur och utbildning inom andra områden, t.ex. i akutsjukvård, och syftar till att ge räddningspersonalen en fast grund i arbetet med att ta hand om skadade vid
trafikolyckor.
Räddning vid trafikolycka – personbil kom ut första gången 2007. Det här
är en ny utgåva med två helt nya kapitel om olika drivmedel och vägmiljö.
Dessutom har avsnitt om EuroNCAP, Crash recovery system, säker olycksplats och djupstudieutredningar lagts till.
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