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Olycka 1
Sopbil vid förskola

En sopbil har hämtat sopor hos en förskola. När lastbilen kör ut
genom skolans grindar kommer två pojkar cyklande från vänster. En av
pojkarna undkommer bakom bilen, medan den andre hamnar under
bilen, dock troligen bara lätt skadad i detta skede. Föraren märker inget
förrän han hör skrik från omkringstående. 

När pojken försöker krypa fram blir lastbilsföraren uppmanad att backa
och i samband med detta kör lastbilen över pojkens rygg. En annan 
person uppmanar föraren att köra fram, vilket han också gör. Pojken
blir då så svårt skadad att han avlider.
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Olycka 1
Sopbil vid förskola

• Olyckan intäffade i juli mitt på dagen.
• Förarens kollega (sommarvikarie) 

stod vid olyckstillfället bak på 
lastbilen.

• Cykelns bakbromsar var ur funktion 
eller hade svag bromsverkan.

• Lastbilens positionslyktor bak var ur 
funktion och fjädringen vänster bak 
var allvarligt skadad.

• Fordonets sidoskydd kan ha haft 
betydelse för olyckan eftersom 
cyklisten kan ha hindrats av detta då 
han försökte krypa fram.
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Olycka 2
Sopbil vid hyresfastighet

En sopbil skall hämta sopor vid en hyresfastighet på en liten och
mycket smal lokalgata. Föraren känner till att det är för ont om utrymme
för att vända vid fastigheten, därför backar han mot fastigheten. 

En äldre kvinna har varit och handlat. Kvinna har en väldigt framåtlutad
gång, vilket gör att hennes höjd över marken inte är så stor. Kvinnan är
på väg till sin bostad och ser troligtvis inte lastbilen som backar på
henne bakifrån när hon går på den smala lokalgatan.
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Olycka 2
Sopbil vid hyresfastighet

• Olyckan inträffade i januari på för-
middagen.

• Lastbilen hade backningsvarnare 
som fungerade sporadiskt, oklart om 
den fungerat vid olyckstillfället. 
Vittnen anger att de ej hört någon 
signal. 

• Fordonet var utrustat med baknings-
kamera. Oklart om den har använts. 
Teknisk undersökning visar att 
kameran har pga sin placering en 
liten blind sektor.

• Två personer i lastbilen.
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Olycka 3
Sopbil i bostadsområde

En lastbil för sophantering hämtar sopor inne i ett bostadsområde.
Fordonet har kört in ca 25-30 m på en gångväg (3,5 m bred), till ett
sophus. Efter avslutad lastning backar fordonet för att komma tillbaka
ut. Föraren ser inte att det bakom lastbilen kommer en person på en
trehjulig cykel.

Cyklisten blir påbackad och faller omkull. Lastbilsföraren märker först,
efter att ha backat ytterligare, hur vänster framhjul lyfter och att det
känns som om kan kört på något. Efter ytterligare några meters
backning upptäcker han en person som ligger mycket svårt skadad.
Han stannar omedelbart, går fram till den skadade och upptäcker att
denne troligen avlidit omedelbart.
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Olycka 3
Sopbil i bostadsområde

• Olyckan inträffade i mars på 
eftermiddagen

• Lastbilen var utrustad med:
– Underkörningsskydd
– Akustisk backningsvarnare
– Optisk varnining
– Två backningsstrålkastare
– Backkamera
– Dubbla backspeglar

• Föraren var ensam i fordonet
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Olycka 4
Sopbil i bostadsområde

En lastbil försedd med soptömningsaggregat backas på en asfalterad
gång. Bilen hämtar sopor vid tre entréer A,B och C, när bilen nått fram
till C hör föraren en duns. Han stannar och kör sedan fram några meter
innan han går ur. På gången bakom lastbilen ligger en person
(fotgängare) helt stilla. Föraren larmar 112, ser livstecken men
fotgängaren avlider efter bara någon minut.
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Olycka 4
Sopbil i bostadsområde

• Olyckan inträffade i december mitt 
på dagen.

• Kraftigt regn vid olyckstillfället och 
kvinnans mörka klädsel kan ha gjort 
att hon var svår att upptäcka.

• Sopbilen är försedd med stora 
backspeglar och backkamera med 
monitor vid förarplats.
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Olycka 5
Fotgängare smyger bakom sopbil

En fotgängare har gått in bakom en sopbil för att slänga en sopsäck.
Fotgängaren har med all sannolikhet haft för avsikt att göra detta utan
att upptäckas, eftersom han väntar med sin åtgärd tills dess att
sopbilsföraren är klar med sitt jobb och gått till hytten.

Föraren har inte uppmärksammat fotgängaren utan börjar att backa. I
samma ögonblick har fotgängaren lyft sopsäcken bakom huvudet och
möjligen tappat balansen, vilket lett till att han blivit överkörd.
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Olycka 5
Fotgängare smyger bakom sopbil

• Olyckan inträffade i mars kl 
13.30

• Fordonets backningsignal 
fungerade. 

• Fordonet var utrustat med 
backkamera, dock var denna 
avslagen. Orsaken var att 
den ej fungerade i starkt 
solljus.
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Olycka 6
Sopbil i korsningsolycka

En sopbil står för rött ljus vid en trafik-
signal. När signalen slår om svänger
sopbilen till höger och kör på en
cyklist. Personbilen som står bakom
sopbilen blir vittne till händelsen.
Olyckan inträffade i mitt på dagen i
juli.
• Uppehållsväder
• Torr vägbana
• Dagsljus
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Olycka 7
Sopbil i singelolycka

En förmiddag i april kör en sopbil kör av vägen och en person kläms 
fast. En person omkom och en person skadades allvarligt. Olyckan
skedde i Stockholmsområdet.
Källa: www.wighsnews.se



Olycka 8
Frontalkollision

• En personbil kommer över på fel sida och 
frontalkolliderar med en mötande lastbil. 

• Lastbilen, en sopbil som var lastad med 
returpapper, hade just blivit omkörd av en 
personbil vars förare tvingades göra en 
hastig gir åt vänster för att undvika en 
frontalkollision med den på fel sida 
kommande personbilen.

• Föraren av personbilen var kraftigt berusad, 
1,7 promille alkohol i blodet. 



Olycka 9
Sopbil påkörd vid vänstersväng

• En ung man på MC kör i ostlig 
riktning, i motsatt riktning kör en 
medelålders man en tung lastbil 
med påbyggnad för sophantering. 

• I samband med att sopbilen 
påbörjar en vänstersväng 
frontalkolliderat MC:n mot 
lastbilens vänstra del av fronten.

• Föraren kastas av vägbanan ner i 
diket



Olycka 10
Upphinnandeolycka

• En sopbil har precis hämtat sopor 
på ett ställe utmed vägen och är 
på väg till nästa hämtställe.

• Lastbilen har accelererat till ca 30 
km/h när en personbil kör på 
sopbilen bakifrån.

• Framsätespassageraren avlider.


