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Bilaga 2: Blankett för fältanteckningar – 

Trafikolycka 

Denna blankett kan användas för korta anteckningar av förhållandena vid allvarliga 

trafikolyckor. Blanketten kan användas som underlag för insatsrapporten, utökad 

olycksundersökning och även som underlag för Trafikverkets olycksutredning vid dödsolycka. 

Grunduppgifter 

Datum 

      

Larmtid 

      

SOS ärendenummer 

      

Eget larmnr. (rtj.) 

      

 Olycksplats (adress/platsbeskrivning) 

      

  Olycksplats (koordinater) 

      

 

Antal omkomna     Antal skadade     

Kortfattad beskrivning av händelsen 

 

 

 

 

 Beskriv (skriv i punktform eller i korta meningar, 

komplettera gärna med skiss på annat papper) 
 Hur såg det ut på platsen vid 

framkomst 

Läge på fordon, fastklämda, 

urkastade, brand, m.m. 

 

 Fordon  

Antal, märke, typ, reg.nr., dörrar 

(öppningsbara eller fastklämda), 

omkringkastad last 

 

 Kollisionspunkt/avkörningspunkt 

Fotografera, rita en skiss, ev. 

markera platsen 

 

 Islagspunkter 

Inuti och utanför fordon, ovanliga 

skador 

 

 Tillstånd/status på inblandade 

personer 

Antal, kön, ålder, personnummer, 

bedömda skador, påverkan, plats i 

fordonet, m.m. 

 

 Skyddsutrustning fordon 

Bälte, barnsäkerhetsutrustning, 

krockkuddar, m.m. 
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 Beskriv (skriv i punktform eller i korta meningar, 

komplettera gärna med skiss på annat papper) 
 Däck 

Sommar, vinter, dubbat, odubbat, 

status 

 

 Skyddsutrustning MC/moped 

Antal på fordon, hjälm, annan 

skyddsutrustning 

 

 Skyddsutrustning cykel 

Antal på fordon, hjälm, belysning, 

reflexer, m.m. 

 

 Skyddsutrustning fotgängare 

Klädsel (mörk/ljus), reflexer, 

reflexväst, m.m. 

 

 Vägbeläggning 

Asfalt, oljegrus, grus, skogsväg, 

m.m. 

 

 Vägens beskaffenhet/väder 

Halka, spårigt, vajerräcke, lösa 

föremål, belysning, hastighet, 

nederbörd, sol, vind, temperatur, 

m.m. 

 

 Räddningsinsats 

Losstagning, klippning (vad/vilka 

stolpar?), isärdragning (hur 

mycket?), omhändertagande, säkring 

mot brand, klippning bälte, tider 

 

 Olycksförlopp 

Kollision, avkörning, voltning, sladd, 

inträngt föremål, brand, distraktion, 

skymd sikt 

 

 Enskildes insats (ej egen personal) 

Larmning, första hjälpen, varna andra 

trafikanter 

 

Uppgiftslämnare 

Myndighet (räddningstjänst, etc.) 

      

Rapporteringsdatum 

      

Kontaktperson 

      

E-postadress 

      

Telefonnummer 

      

 

Då denna blankett skickas till Trafikverkets olycksutredare bör även insatsrapporten och ev. foton 

bifogas. 
 

Denna blankett utgör en bilaga till rapporten Utredning av trafikolycka – Vägledning, MSB 410-2012. 
Blanketten finns också i pdf-format och som Worddokument på www.msb.se/olycksundersokningar. 

http://www.msb.se/olycksundersokningar

