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Syften med fördjupade olycksundersökningar 
Den lag som styr arbetet med olycksundersökning är Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor 3 kap. 10§  

”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” 

 

Enligt propositionen 2002/03:119 är syftena med fördjupade olycksundersökningar 
bland annat följande: 

 räddningsinsatsens effektivitet kan mätas 

 användandet av ekonomiska resurser kan värderas 

 huruvida rätt förebyggande åtgärder är vidtagna 

 de utgör en del av den interna kvalitetssäkringen för räddningstjänsten 

 de utgör underlag för metodutveckling och framtida räddningsinsatser  

 

Olycksundersökningar syftar alltså främst på att ett lärande med 
säkerhetshöjande effekt ska uppnås antingen hos räddningstjänsten 
eller hos externa aktörer. Olycksundersökningar syftar inte primärt till att 
ligga som underlag i rättsliga sammanhang mellan externa parter eller avgörande 
om ansvarsförhållanden. Likaså innebär skälighetsbegreppet i 3 kap. 10§ att all 
inhämtad fakta inte fullt ut kan källgranskas.  
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Rapport 

Sammanfattning 
2013-05-28 ca kl. 01:00 på natten kör en biogasbuss in i Klaratunneln trots att 
höjden i tunneln inte var tillräcklig för den typen av fordon. Bussen kolliderade med 
en påkörningsbalk i tunnelmynningen och flera flaskor med biogas slogs bort från 
busstaket och hamnade på vägbanan nära tunnelns mynning. Keolis (bussföretaget) 
påbörjar arbetet med att få bussen bärgad och upptäcker då att en av gasflaskorna på 
vägbanan läcker gas.  
Brandförsvaret larmas till platsen och spärrar av tunnelrören i båda riktningarna. 
Därefter genomförs mätningar i tunneln för att klarlägga om det fanns gas i tunneln 
och i så fall var och i vilken mängd.  
 
Koncentrationer av gas konstateras i luften runt den läckande biogasflaskan som är 
belägen 6 meter från tunnelmynningen.  
Efterföljande åtgärder var att tunnlarna, utrymningsvägar samt olika driftutrymmen 
genomsöktes för att säkerställa att det inte fanns några människor någonstans i 
tunnelobjektet. Automatik för belysning, fler lampor tänds automatiskt när det blir 
ljusare utomhus, stängdes av för att eliminera tändkällor och tunnlarnas ventilation 
ställdes om till maximerat flöde. 
Insatsen övergick till ett passivt skede där räddningsledaren sökte information om 
typ av gasflaskor, risker och hur skadade gasflaskor bör hanteras på bästa sätt.  
Efter att en första prognos lämnas för ca 2 till 3 timmar är inriktningen för insatsen 
att låta gasen läcka ut från den skadade flaskan och sedan hämta ut den från tunneln. 
När mätningar visat att det är gasfritt inne i tunneln kan ett arbete med förberedelser 
för att bärga ut bussen från tunneln påbörjas.  
Flaskan fortsätter att läcka och insatsen får inte det resultat som förväntats vilket 
leder till att den första prognosen överskrids.  
På morgonen efter skiftbyten i den operativa organisationen genomförs en offensiv 
insats på platsen och man hämtar ut den gasflaska som fortfarande läcker.  
 
Räddningstjänsten avslutas kl. 08:45 och därefter påbörjas en bärgning av bussen 
som står 60 meter in i tunnelröret. Bärgningen visar sig vara svårare än förväntat och 
pågår under flera timmar. Klaratunneln var avstängd för trafik i sammanlagt 11 
timmar och 10 minuter. Detta medförde trafikstörningar i centrala Stockholm. 
 
Undersökningen resulterar i åtgärdsförslag riktade till Storstockholms brandförsvar. 
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Uppdraget 
Brandchef i beredskap initierar 2013-05-28 att en fördjupad olycksundersökning ska 
göras av händelsen. Olycksundersökningen syftar till att utreda om insatsen kunnat 
genomföras på annat sätt för att minska tiden för avspärrningen av tunneln. Detta för 
att dra lärdom av händelsen inför framtida liknande händelser.  
Mottagare av rapporten är Brandchef Ola Malmstedt för Storstockholms 
brandförsvar.  

Avgränsningar 

 Undersökningen ska fokusera på tiden fram till dess att räddningstjänstskedet 

är avslutat. 

 Undersökningen ska utreda insatsen utifrån ett genomförande samt utifrån ett 

system- och insatsledningsperspektiv.   

Frågeställningar i direktivet för undersökningen 
 Hur genomfördes insatsen (taktik, riskbedömning, indikering) och kunde 

brandförsvaret ha agerat annorlunda för att minska påverkan på samhället? 

Kunde brandförsvaret under insatsen lagt sina avspärrningar på ett 

annorlunda sätt för att underlätta trafikflödet?  

 

 Samverkade brandförsvaret med andra aktörer och expertis? 

 

 Fungerade brandförsvarets ledningssystem och i så fall vilka beslut och 

aktiviteter ledde det till på olika ledningsnivåer. 

Slutsatser 

 Insatsens genomförande gällande taktik, riskbedömning, indikering och 

säkerhet för egen personal var i inledningsskedet bra. Insatsens inriktning 

kunde ha ändrats under natten till en offensiv insats för att hämta ut den 

läckande flaskan. Den typ av insats som gjordes på morgonen kunde ha gjorts 

tidigare. Brandförsvaret hade inte kunnat lägga avspärrningar på ett 

annorlunda sätt för att underlätta trafikflödet. 

 

 Brandförsvaret har på ledningsnivå 3 samverkat med andra aktörer och 

expertis men det var stora svårigheter att skapa relevanta och bra kontakter 

under natten. 

 

 Storstockholm brandförsvars ledningssystem fungerade under insatsen inom 

nivåerna L1, L2 och L3. Ledningsnivå L4 som är Operativ Chef i SSRC 

informerades kl. 02:10 om den pågående insatsen med en insatsprognos på   

2-3 timmar. Efter detta fick OC ingen mer information om insatsen vilket 

medförde att den strategiska och normativa ledningen på nivå L4 och L5 inte 

aktiverades. 
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Förslag till åtgärder 

 Samtliga befäl på nivå L2 och L3 tar del av rapporten för att dra lärdom av 

händelsen samt kunna använda erfarenheter från olyckan som underlag för 

taktik vid liknande framtida insatser mot läckande biogas. 

 

 SSRC tilldelas ett uppdrag att utveckla sina egna inre rutiner, kriterielistor och 

andra styrfunktioner för att säkerställa att L4 och L5 aktiveras vid liknande 

situationer i framtiden. 

Avslutningsvis 

Inför utredningen gjordes en datainsamling via MSB1, Trafikverket och Scania över 
dokumenterade olyckor med biogasbussar. Resultaten visade på att ett flertal kända 
fall av bränder har undersökts i Sverige och Europa. 
Däremot hittades inga dokumenterade fall av utflöde av biogas i tunnlar, eller andra 
utrymmen, utan brand som följd. 
Förhoppningen är därför att denna rapport ska kunna användas som ett underlag till 
diskussioner och förberedelser för insatser mot läckage av brandfarlig gas i tunnlar 
eller andra slutna utrymmen i framtiden. 

Metod & material 
I utredningsarbete har utredarna tagit del av aktuell insatsrapport med där till 
bifogade lägesrapporter, protokoll, fotodokumentation och Zenitprotokoll.  
Intervjuer har utförts med insatspersonal och externa aktörer.  
Fotodokumentation och filmupptagningar vid olycksplatsen 2013-06-05 har utförts. 
 
STEP-analys2 och Avvikelseanalys har använts för att kartlägga insatsen. 
MTO-analys3 har använts för att kartlägga händelseförloppet. 
Barriäranalys har använts vid kartläggning av bussens färdväg in i Klaratunneln. 
Olycksutredningar utförda av Statens haverikommission, MSB och räddningstjänster 
i Sverige. 

Källhänvisning 

 Keolis rapport, Olycka Klaratunneln 2013-05-28, Stockholm 30 maj 2013 

 SHK. Brand med två biogasbussar i stadstrafik i Helsingborg, Skåne län, den 
14 februari 2012. Dnr O-03/12. 2013-02-13 

 Insatsplan, Klaratunneln, WSP Brand & Risk 2009-03-27 

 Framkörningskort ÖM 18 (tillfälligt framkörningskort 2004) 

 RIB (Resurs- och integrerat beslutsstöd) Farligt ämne: Metan komprimerad 

 Deadalos, Klaratunneln verksamhetsnummer 5079 

 AGA Säkerhetsblad Biogas 

 Farligt godskort 391, 551  
 

                                                 
1 MSB centralt samt via funktionen Regional samordning för olycksundersökning 
2 Sequence Time Events Plotting 
3 Människa Teknik Organisation 
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Händelser och bakgrundsfaktorer 
Efterföljande sidor är en fördjupad beskrivning av förutsättningar och fakta kring 
händelsen samt analys och resonemang som ligger till grund för de slutsatser som 
gjorts i rapporten. 

Klaratunneln 
Klaratunneln ligger vid Tegelbacken i centrala Stockholm. Tunneln har en fri höjd på 
lägst 3.00 meter och sträcker sig mellan Tegelbacken till Sveavägen (472 meter) samt 
mellan Tegelbacken och Mäster Samuelsgatan (878 meter). Tung trafik eller 
transport av farligt gods förekommer inte i tunneln. Utrymningsvägarna består av 
tunnelmynningar, tvärförbindelser mellan tunnelrören samt utrymningstrapphus.  
 
Tunneln har en brandgasventilation av typen transversell ventilation. Systemet består 
av 15 st. fläktar med ett luftflöde per fläkt på 300.000 kubikmeter/timme4. 
 

 
Transversell ventilation 

 
I anslutning till tunneln finns insatsplaner ämnade för Brandförsvaret. 
Brandförsvaret har även framkörningskort i brandbilarna för klaratunneln5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Transversell ventilation innebär att brandgaser lämnar tunneln tvärs trafikriktningen. Tilluften tas genom 
tallriksstora ventiler i höjd med vägbanan, sedan sker en omblandning där frisk luft blandas med brandgaser. 
Sedan sugs brandgaserna ut i ovankant på motstående tunnelvägg strax under taket och vidare ut via 
frånluftskanaler som är placerade på diverse fastigheters tak. Beskrivning för ventilation finns tillgänglig i 
insatsplanen för Klaratunneln. Tunneln är försedd med automatiskt brandlarm och sprinkler som är kopplat till 
SOS alarm. 
Källa: Insatsplan för klaratunneln samt Daedalos, verksamhetsnummer 5079 
5 Framkörningskort ÖM 18 
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Efter avfarten från Centralbron finns olika barriärer vars syfte är att informera om 
tunnelns fria höjd på 3.00 meter samt för att ge informera om när tunneln är 
avstängd. Barriärerna är indelade i fyra olika sektorer (fördelade över en sträcka på      
ca; 200 meter innan tunnelmynningen) med ett system av visuella och fysiska 
barriärer. Dessa utgörs av:  
 

 Skyltning om tunnelns fria höjd 

 Information om när tunneln är avstängd 

 Tekniskt system för att uppmärksamma/varna chaufförer som framför fordon högre 

än 3.00 meter att de ligger i farozonen för att komma in i tunneln 

 Information om möjlighet att avvika från rutt 

 Fysisk höjdvarning plaströr 

 Fysisk höjdvarning påkörningsbalk 

 
Exempel på barriärer innan tunnelmynningen6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 I denna utredning identifieras endast barriärerna vid tunnelmynningen från Tegelbacken 

Barriärer 
- Varningsskylt Tunneln avstängd. 
- Anvisning tunnelhöjd 3.00 m 
- Fysisk höjdvarning (nedersta 
punkt 3.00 m.) 
- Höjdvarningssensor mäter av 
fordons höjd på 3.00 m. 
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Biogas 
Farlighetsnummer 23 
UN-nummer 1971 
Transportnamn, Metan komprimerad 
 
Biogas är en komprimerad rötgas som består till 97 % av Metan. Gasen är färglös och 
luktfri samt lättare än luft. Gasen betecknas som extremt brandfarlig och ger med luft 
snabbt explosiva blandningar vilka kan antända mycket lätt.  
Så fort gas blir innesluten eller det finns hinder i form av rörledningar etc. så ökar 
förbränningshastigheten. En antändning kan leda till en mycket kraftig 
gasmolnsexplosion7.  
Identifieringsmärke CNG (Compressed Natural Gas) används på offentliga fordon 
som drivs med biogas. Skylten består av en dekal med grön bakgrund och vit text8. 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Källa: RIB (Resurs- och integrerat beslutsstöd), Farligt gods kort 391 och 551 samt AGA säkerhetsblad Biogas 
8 Föreskrifter nr 110 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) 

CNG märke fram, bak och på 
sidorna av bussen.

 



10 
 

Bussen 
Fabrikat: MAN (7619)  
Årsmodell 2011  
Biogasbuss med 8 gasflaskor placerade på taket.  
Bussen totalhöjd 3.37 meter 
Bussens höjd utan gasflaskor och skyddskåpa är 3.00 
 
Gasflaskorna som är liggande på tvären består av åtta stycken 205 liters gasflaskor 
som är placerade på bussens tak och tillsammans rymmer 1640 liter. Gasflaskornas 
insida består av Aluminium (20 %) med ett hölje av Komposit (80 %)9.  
På gasflaskorna finns det flaskventiler monterade som är försedda med en 
magnetventil som är stängd då tändningen på bussen är frånslagen.  
Integrerat i ventilen finns även en smältsäkring, flödesbegränsare (rörbrottssäkring) 
samt en manuell avstängningsventil10. Flaskventilerna sitter på höger sida i bussens 
färdriktning11. 

Olyckan 
Enligt SMHI var det vid olyckstillfället klart väder och en temperatur på 12,5 grader  
 
Vid ca kl. 01:00 framförs en SL-buss via centralbron med mål att ta sig till Vasagatan 
för att kl. 01:10 avgå som linje 193 mot Farsta Strand. Med anledning av vägarbeten i 
Stockholms city råder ändrade körvägar i området runt Sergels torg och 
Centralstationen. För att komma med bussen från rätt håll inför den kommande 
körningen från Vasagatan, väljer föraren att ta Klaratunneln.12.  
 

 
Översiktsbild av Tegelbacken och bussens färdväg.  
 

                                                 
9 Gassystemet består av en högtrycks- och lågtrycksdel. Högtryckssystemet har ett högsta tillåtna tryck på 200 
bar. Lågtrycksdelen som är motordriftsystemet har ett nedreglerat matningstryck på ca 8,5 bar. 
10 Smältsäkringen ska lösa ut då temperaturen överstiger 110°C så att gasen kan släppas ut kontrollerat. 
11 Detta gäller för MAN buss 7619. Observera att variationer förekommer mellan tillverkare, 
fordonskonstruktion och årsmodeller i antal gasflaskor och dess placering på biogasbussar. 
12 Källa Keolis 

Klaratunnelns mynning 

Centralbron 
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Bussens färdas över Centralbron in mot Klaratunneln och kör förbi de barriärer som 
ger information och varnar om tunnelns fria höjd på 3.00 meter. När bussen kör in i 
tunneln slår skyddskåpan och biogasflaskorna i påkörningsbalken som utgör den 
sista barriärer för att förhindra för höga fordon att komma in i tunneln. Skyddskåpan 
och fyra gasflaskor slits loss och hamnar på körbanan.  
Föraren larmar Keolis centrala trafikledning (Keolis Trafik Service förkortas KTS).  
 

Gasflaskorna och bussens position efter kollision med påkörningsbalken.  

 
När Keolis Yttre Trafikledare (YTL) kommer till olycksplatsen spärrar han av 
vägbanan vid tunnelmynningen med sin trafikledningsbil. YTL finner den medtagne 
chauffören utanför bussen och hjälper denne in i trafikledningsbilen.  
Därefter larmar han KTS som i sin tur larmar SOS alarm och i det första larmsamtalet 
framgår det inte att det finns ett läckage av gas på olycksplatsen. 

Larmhantering 
Vid inledningen av arbetet med undersökningen uppmärksammades att det i Ikaros 
Insatsrapport anges en larmbehandlingstid mellan kl. 01:18:51 och kl. 01:35:45 vilket 
ger en behandlingstid för händelsen/larmet på 17 minuter och 54 sekunder. 
Ett möte planerades in med SOS alarm måndagen 2013-07-02 med syfte att lyssna på 
bandupptagningar och söka en förklaring till den långa behandlingstiden. 
 
Det första 112-samtalet till SOS-alarm kommer inte från Keolis yttre trafikledare YTL 
som är på olycksplatsen utan från Keolis trafikledning KTS. Samtalet har en avspänd 
karaktär och sker på systemnivå mellan operatörer på Trafikledningen och SOS. KTS 
meddelar SOS att de kört fast en buss i Klaratunnel och tre gasflaskor med biogas har 
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ramlat av och ligger på vägbanan. En bärgningsbil är beställd men då det rör sig om 
gasflaskor känner sig föraren av bärgningsbilen osäker på risken och vill ha dit 
Brandförsvaret. Personen på KTS uttalar att det inte brinner och att han anser även 
att det inte heller finns någon risk för en explosion. SOS kopplar upp ett 
trepartsssamtal till SSRC som har medlyssnat och larmoperatören pratar direkt med 
trafikledaren på KTS. SSRC frågar om det brinner och får som svar att så är inte det 
aktuella läge på platsen. Ärendet överlämnas till Polisen som avser att skicka en 
trafikpatrull. 
 
Ett andra 112-samtal inkommer till SOS kl. 01:32:53 och då meddelar KTS att det 
finns läckage från en eller flera av de flaskor som ligger på vägbanan. Kl. 01:33:14 
upprättas ännu en gång ett trepartssamtal mellan SOS-Alarm, KTS och SSRC. 
Operatören på SSRC frågar om Keolis själva har rutiner för att hantera problem med 
läckande biogasflaskor. Svaret är att man inte har personal som kan hantera ett 
läckage. SSRC:s operatör meddelar då samtliga parter att Brandförsvaret larmas till 
platsen13. 
 
Tiden från det att ett andra 112-samtalet inkommer, då man upptäckt ett gasutsläpp, 
till att SSRC larmar första enhet är 2 minuter och 52 sekunder. Första fordon har åkt 
ut från Johannes brandstation kl. 01:39:41 
Det som däremot händer i ärendet är att det första 112-samtalet och det andra 112- 
samtalet läggs ihop till samma ärende vilket ger upphov till det långa tidsspannet som 
återfinns i insatsrapporten14.  

Insatsen 
Ledningsstrukturen vid insatser som utförs av SSBF har ett ledningssystem som 
totalt verkar över 5 olika ledningsnivåer. Vid insatsen i Klaratunneln aktiverades 
ledningsnivåerna L1, L2 och L3. Ledningsnivå L4 informerades kl. 02:10 om den 
pågående insatsen och ledningsnivå L5 informerades ca kl. 07:00. 
Reflektioner och analyser kring detta behandlas under rubrik systemledning i 
utredningsmaterialets diskussionsdel. 
 
Kl:01:35 larmas Vakthavande Brandingenjör och Johannes styrka 1180 och 1010 ut 
för att åka till Klaratunnelns Södra mynning. Brandingenjören på 118015 uppfattar 
situationen märklig då han fått larm om ett läckage av brännbar gas i en tunnel men 
ändå åker ut med få enheter. Han begär under framkörningen att både Östermalms 
och Kungsholmens brandstation ska larmas till platsen.  
Vid framkomsten observeras flera gasflaskor på marken och en buss som stannat 
längre in i tunneln. Östermalms brandstation enheter tillsammans med befälsbil 
1080 får i uppdrag att blockerar infarterna från Sveavägen och Mäster Samuelsgatan 
samt därefter via Sveavägen påbörja en mätning av gas in i tunnelröret. 
Kungsholmens brandstation och Johannes brandstations enheter blockerar infarten 
från Centralleden och påbörjar en mätning mot flaskorna nära tunnelns mynning.  
 

                                                 
13 Kl. 01:35:45 larmas 1180, Vakthavande brandingenjör och 1010 Johannesstyrkan (en enhet med tre personer) 
14 När 112-samtal läggs ihop på det här sättet betecknas det ”att associera anrop till pågående ärende” vid 
SOSAB. Detta är ett helt korrekt agerande. 
15 Brandingenjör som blir Räddningsledare fram till kl. 07:49 

Klaratunnelns mynning Rödbogatan 
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Det hörs ett läckage från en gasflaska och på grund av aktuell luftfuktighet16 är även 
läckaget av gas tydligt synligt i luften ovanför flaskan. SMHI uppskattar att vindarna 
under räddningsinsatsen var nordnordostliga omkring 2-3 m/s. 
 

 
Avspärrningar under insatsen 

 
Mätningarna in i tunneln visar att tunneln är fri från brännbar gas från infarten 
Sveavägen och förbi den plats där bussen stannat i tunneln. Mätningar sker även runt 
bussen och på bussens tak för att kontrollera eventuella läckage. Mätningarna gav 
inga indikationer på förekomst av gas i luften.  
 
Vid infarten från Centralleden konstateras att det är ett läckage av gas från en av 
flaskorna, som ligger på gatan, 6 meter in från tunnelmynningen. 
Gas finns endast i området nära den läckande gasflaskan. 
 

                                                 
16 SMHI:s mätningar från Observatoriet i Stockholm 
DATUM TID Temp Fukt (%) Tryck (Havsnivån) 
20130528 00:00 12,5 86 1014,0 
20130528 01:00 12,5 82 1013,7 
20130528 02:00 11,8 83 1013,4 
20130528 03:00 11,0 86 1013,2 
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Gasläckage sker från markerad flaska. Skyddskåpan för gasflaskorna ses ligga till vänster i bild 

 
Räddningsledaren ”fryser läget” för att söka mer information om den aktuella gasen, 
typ av flaska, typ av ventil samt för att försöka få kontakt med expertis inom biogas.  
Keolis har inledningsvis svårt att bistå brandförsvaret med korrekta uppgifter om hur 
många flaskor som funnits på fordonets tak, vilken typ av flaska det rör sig om och 
vilken typ av flaskventil som finns på flaskan som läcker.  
Keolis får efter ett tag fram ett informationsmaterial som bland annat beskriver olika 
flaskventiler och flaskor. Informationen beskriver att aktuell flaskventil har en 
magnetventil som ska stänga flödet av gas vid strömbortfall samt en inbyggd 
slangbrottsventil. Räddningsledaren bedömer, utifrån tillgänglig teknisk information, 
att det troligen har uppstått en spricka mellan gasflaska och ventil.  
Därför görs inget försök att stänga flaskans ventil manuellt. 
 
Bedömningen initialt är att läckaget bör avta ganska snart och upphöra inom 2-3 
timmar vilket även är den prognos som lämnas till den Operativa chefen i SSRC.  
Gas-jouren för Stockholms Stad kontaktas kl. 02:11. De hänvisar till leverantören av 
gasen och rekommenderar att man låter flaskan vara tills vidare. 
Det visar sig att Keolis inte har någon egen personal som kan hantera ett problem 
med läckage av biogas 
 
Det stöd som farligt godskorten ger för ämnena metan alternativt naturgas är att vid 
utflöde av gas ska ventilering och undanröjning av tändkällor prioriteras initialt. 
Räddningsledaren begär av Trafikkontoret att ventilationen i tunneln ska ställas om 
till en så kallad forcerad ventilation. För att undvika potentiella tändkällor ställer 
Trafikkontoret om timers för belysningen i tunneln så att inga nya lampor ska kunna 
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tändas under insatsen17. Tunnelobjektets samtliga tunnlar, nödutgångar och 
driftutrymmen kontrolleras av brandpersonalen för att säkerställa att inga personer 
befinner sin inom det avspärrade område. 
 
Bussen har vid olyckstillfället stannat mellan två olika nödutgångar som leder till det 
parallella tunnelröret för södergående trafik. Vid en andra mätning efter gas kring 
bussen användes södergående tunnelrör som angreppsväg. Mätningarna visar att det 
inte finns gas i miljön kring bussen och på bussens tak. Ventilerna på de flaskor som 
finns kvar på bussens tak stängs. När detta är gjort bedömer räddningsledaren att det 
är möjligt för personal från Keolis att via södergående tunnelrör ta sig till bussen för 
att påbörja ett förberedande arbete med att bärga bussen. 
 
Ett flerpartssamtal sker med Trafikkontoret, Polisen och Räddningsledaren där en 
diskussion förs kring att öppna det Södergående tunnelröret för trafik i bägge 
riktningar. Polisen avråder från detta då trafiksituationen troligtvis skulle förvärras 
av en sådan omläggning. Dessutom skulle trafik ske utan någon möjlighet till 
utrymning från tunneln om en olycka skulle ske även i det södergående tunnelröret. 
Klockan 06:03 samtalar Räddningsledaren med en specialist för fordonsgas på 
Scandinavian Biogas. Även det samtalet stannar vid en rekommendation om att låta 
gasen läcka ut. 
 
Övertagandet sker kl. 07.49 och den nya räddningsledaren får tidigt kontakt med den 
Norska leverantören av gasflaskan. Till olycksplatsen har det även kommit personal 
från Svenska Neoplan som är tillverkare av bussen. Svenska Neoplan meddelar att de 
kan ta hand om den skadade flaskan om den kan föras ut ur tunneln. 
Med utgångspunkt av de mätningar som gjorts i tunneln och vid bussen under natten, 
den information som erhållits från samtalen med gasleverantören och Svenska 
Neoplan så tar Räddningsledaren beslut om att flaskan ska hämtas ut. 
Den risk som bedöms föreligga i detta skede av insatsen är att en antändning med en 
flamfront som följd vid flaskan är ett möjligt scenario. Det bedöms dock inte föreligga 
någon risk för en explosion. 
 
Insatsen för att hämta ut gasflaskan utförs med tre fullt skyddsklädda rökdykare. 
Arbetsfördelningen är att två rökdykare ska evakuera gasflaskan och en rökdykare 
ska med vatten fram till strålröret övervaka och skydda evakueringen med 
vattendimma i händelse av att gas antänder under insatsen. För hjälp vid transport av 
gasflaskan har de med sig en pirra. Rökdykarna går in till flaskan, lägger den på 
pirran och transporterar ut den fortfarande under skydd av den tredje rökdykaren.  
När gasflaskan är ute prövar en av rökdykarna om det går att stänga flaskventilen och 
det lyckas. 
Räddningstjänsten avslutas kl. 08:25. 
 
 
 

                                                 
17 Ökat behov belysning i tunnelmynningarna är en funktion som automatiskt aktiveras i gryningen. Detta är en 
säkerhetsfunktion som är till för att minska kontrasterna mellan ljus och mörker för en fordonstrafikant som kör i 
tunneln.  
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Bärgning 
Efter att räddningstjänsten avslutats kl. 08:25 återstod bärgning av bussen ut ur 
tunneln. Bärgningen fick ske från tunnelmynningen då bärgningsbilen var för hög för 
att kunna köra in. Bussens tryckluftsbromsar stod i låst läge, därför utfördes först en 
mekanisk lossning av dem18. När bussen var i nivå med påkörningsbalken uppstod 
ytterligare ett problem. Bussen hade fyra gasflaskor kvar på taket och dessa behövde 
monteras bort för att kunna få ut ekipaget ur tunneln. Bussen och gasflaskorna 
transporterades därefter bort från platsen av två bärgningsfordon. Bärgningen var 
klar kl. 12:00. 
 
Där efter återstod sanering av körbanan och kontroll av skador på tunnelröret vilket 
utfördes av personal från Trafikkontoret i Stockholm. 
Bärgning av buss och kontroll av tunnel tar 3 timmar och 35 minuter. 
Kl. 12:30 öppnades tunneln för trafik i båda körriktningarna. 

Diskussion 

Larmbehandling 
Att räddningsledaren på 1180 uppfattar larmsituationen märklig och att han fått för 
få enheter redan vid första larmet har sina bakgrundsfaktorer i de samtal som varit 
tidigare mellan Keolis yttre befäl, Keolis trafikledning, SOS-alarm AB och SSRC. 
Ett flertal samtal genomfördes under ett tidsspann av ca; 15 minuter innan de på KTS 
uppfattade att det på olycksplatsen var ett läckage av gas. I och med att det är via KTS 
som kommunikationen mot SOS förs, skapas en situation där de olika 
organisationernas operatörer uppfattar läget som ganska odramatisk och att det mest 
handlar om att personal på platsen vill ha hjälp och stöd av brandförsvaret. 
I det här fallet är det möjligt att hanteringen av larmet varit effektivare om Keolis 
yttre befäl själv larmat direkt till 112. SOS larmoperatör hade troligtvis fått en mer 
rättvisande bild av händelse och förlopp på olycksplatsen. 

Gasläckaget 
Flaskan som läckte låg 6 meter in i tunneln, klockan var ca; 01:40 på natten, det var 
lite trafik, läckaget bedömdes som litet och det fanns ingen överhängande risk för 
brand. Att av säkerhetsskäl ”frysa läget” för att gasmäta i tunneln, söka information 
om gasens egenskaper, gasflaskan och ventilen på flaskan samt hantering av flaskan 
om den hämtades, förefaller som ett logiskt och naturligt beslut.  
Beslutet grundar sig även på att hämta in tillräckliga kunskaper för att genomföra en 
eventuell insats för att hämta ut flaskan på ett säkert sätt. 
Orsaken till gasläckaget är troligtvis att den mekaniska slangbrotts/tryckfalls ventilen 
på något sätt skadads så att den inte helt stängde när flaskan separerades från 
bussens driftsystem19. 
Flaskventilen har en mekanisk ventil som kan öppnas eller stängas med ett vred. 
Vredets rörelse mellan helt öppen eller helt stängd är 1 ½ varv. Den mekaniska 
ventilen är alltid helt öppen när flaskor kopplats in i driftsystemet. 

                                                 
18 Tankarna med tryckluft som ska frigöra bromsarna på bussen var vid tillfället tömda och bärgningsbilens 
tryckluftsslangar, till för att fylla dessa, nådde inte fram. Tryckluftsslangarna kunde fästas på bussen efter ca 5 
meters bärgning vilket också skedde. 
19 Vi har inte eftersökt via Keolis om det genomförts någon teknisk undersökning av flaskan och ventilen. 



17 
 

Att ventilen mekaniskt (1 1/2 varv) nästan stängts i fallet från bussen eller genom 
friktion mot gatan är inte troligt. 
Det finns även en säkerhetsventil med smältbleck på den typ av flaskor/ventil som 
var med i händelsen. Flaskan och ventilen har inte påverkats av värme eller brand så 
det är mindre troligt att den orsakat läckaget. 
 
Aktuell flaskventil. 

 
 

- Magnetventilen styrs av bussens tändning och öppnas då bussen startas. 

- Den mekaniska ventilen är alltid öppen då flaskan är placerad på busstaket och 

inkopplad i systemet. Ventilen öppnas/stängs med 1 ½ varv på vredet. 

- Ventilen har ett smältbleck som öppnar vid 110 grader. 

- Flaskventilen är även försedd med en slangbrottsventil vilket innebär att ventilen ska 

stängas helt vid ett plötsligt tryckfall. 

Insatsen 
Bussen har körts in 60 meter i tunneln och stannat mellan två nödutgångar från 
tunneln. Efter att mätningar skett i tunnelröret, runt bussen och på bussens tak 
bedöms utsläppet endast finnas runt flaskan. Insatsen vid Klaratunneln övergår då 
till två parallella aktiviteter där fokus ligger på området runt den läckande gasflaskan 
och området runt bussen.  
 
Som en aktivitet bedömer Räddningsledaren därför att Keolis personal, med stöd 
från brandförsvaret, kan arbeta med att förbereda bussen för bärgning samtidigt som 
den flaska som läcker gas ligger kvar 6 meter från tunnelmynningen.  
Tunneln är satt under forcerad ventilation och om det ändå skulle ske en antändning 
av gas vid flaskan bedöms personalen, utan risk för att skadas, kunna utrymma via 
nödutgångarna. 

Magnetventil som styrs av 
bussens tändning. 

Mekanisk ventil. 
Säkerhetsventil 
med smältbleck 

Koppling till gasflaska 
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En andra aktivitet är att försöka få fram teknisk information om flaskan samt söka 
kontakt med extern expertis för fordonsgas. Kelios har svårt att ge korrekta uppgifter 
om hur många flaskor som funnits på fordonets tak, vilken typ av flaskor det rör sig 
om, vilken typ av flaskventil som finns på flaskan som läcker samt har inget 
direktnummer till gasleverantören.  Detta medför att räddningsledaren känner sig i 
behov av expertstöd i sin bedömning av hur gasutsläppet och gasflaskorna bör 
hanteras. Gas-jouren för Stockholms Stad kontaktas och rekommenderar att låta 
flaskan vara tills vidare och hänvisar till att ta kontakt med leverantören av gasen.  
Sent på natten får räddningsledaren kontakt med en specialist för fordonsgas på 
Scandinavian Biogas. Rekommendationen som ges även där är att låta flaskan vara 
och låta gasen läcka ut. Nattpasset präglas av svårigheten av att få fram tydlig 
information och kontakter med aktörer inom området för fordon och biogas och 
räddningsledaren beskriver för oss hur han upplever en känsla av att ”ha fastnat” i 
händelsen och funderar under natten på hur ett omfall20 skulle kunna se ut.  
 
Ett flerpartssamtal mellan Trafikkontoret, Polisen och Räddningsledaren där 
övervägande görs av att öppna det Södergående tunnelröret för eventuellt trafik i 
bägge riktningar. En sådan lösning visar sig inte vara möjlig då tunnelkonstruktionen 
innebär att en utrymning bland annat ska ske mellan tunnelrören. Om en olycka 
skulle inträffa i det södergående tunnelröret skulle trafikanterna inte ha tillgång till 
en säker utrymning till den redan avspärrade norrgående tunneln. Polisen avråder 
även vid tillfället från en sådan trafikomläggning då de anser att det förmodligen 
skulle skapa nya problem i området runt tunnlarna.  
 
Kl. 07:49 sker ett byte av räddningsledare på olycksplatsen. Det är en normal rutin då 
det sker skiftbyten av personal i den operativa organisationen kl. 07:30 och kl. 17:30 
under dygnet. Övertagande räddningsledare har fått information om händelsen och 
om vad som gjorts under natten innan han kommer till platsen.  
Vid tidpunkten för övertagandet som räddningsledare går det att få kontakt med den 
Norska leverantören av gasflaskan. Till olycksplatsen kommer personal från Svenska 
Neoplan som är tillverkare av bussen. Svenska Neoplan kan ta hand om den skadade 
flaskan om den kan tas ut ur tunneln. 
 
Den nya räddningsledaren gör en egen bedömning av situationen och alternativ för 
insatsen och beslutar att göra en insats med förstärkt skydd för att hämta ut den 
läckande gasflaskan. Som grund och stöd för beslutet har han information om 
mätningar efter gas under natten, fakta om händelseutveckling under natten, samtal 
med gasleverantören och Svenska Neoplan. Risken med flaskan bedöms endast vara 
en antändning och med en flamfront som följd. Det bedöms inte föreligga någon risk 
för en explosion. Samma typ av insats, under rådande omständigheter, kunde gjorts 
tidigare under natten. Samtidigt påverkades den situationen av att det då inte fanns 
samma tillgång till externa kontakter och information som under morgonen. 
Problematiken som vi omnämnt tidigare med att mentalt klara ”ett omfall av taktik” 
löser sig genom ett normalt byte av räddningsledare på grund av skiftbyte i den 
operativa organisationen. 
 
 
 

                                                 
20 Ett begrepp/uttryck för att taktiskt avbryta det man gör för att prova en annan taktik. 
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Rökdykarnas egen skiss efter insatsen. 

Ledningssystem  
Ledningssystemet för olika insatser inom Storstockholms brandförsvar är indelat i 5 
olika ledningsnivåer. Den vanliga insatsen som utförs av personal från en 
brandstation har ledningsnivå L1 och sedan klassas ledningsfunktionen upp beroende 
på händelsens art eller påverkan i samhället till att som mest innefatta L5  
 

- L5 Brandchef i beredskap Storstockholms brandförsvar. 

- L4 Operativ chef i SSRC/Ledningscentralen. 

- L3 Vakthavande Brandingenjör/Utryckande personal. 

- L2 Yttre befäl/Utryckande personal. 

- L1 Brandmästare eller brandförman/Utryckande personal. 

Ledningsnivåerna L1 – L3 utgörs av personal som alla arbetar på olycksplatsen med 
en direkt taktisk ledning av insatsen. 
Ledningsnivåerna L4 – L5 arbetar med strategisk och normativ ledning ur ett längre 
och bredare perspektiv.  

 
 

 
Undersökningen av insatsen vid Klaratunneln har visat att den Operativa chefen L4 i 
Storstockholms ledningscentral informerades om insatsen i Klartunneln kl. 02:10. 
Informationen var att en buss kört in i Klartunneln, tappat gasflaskor, en gasflaska 
läckte som förväntas ha pyst ut inom 2-3 timmar. Prognosen för insatsen är därför 2-
3 timmar. Efter detta informeras inte OC 21 fler gånger.  
Ett flerpartssamtal gjordes vid ca; kl. 06:35, gällande eventuella omläggningar av 
trafiken kring insatsområdet. Den Operativa chefen på SSRC som motsvarade 
Polisens nivå i sammanhanget borde ha deltagit i samtalet.  

                                                 
21 OC är Operativ Chef i SSRC. 

Rökdykare som hämtar 
gasflaskan 

Rökdykare som skyddar 
under insatsen.  

Slang  

Brandfordon  
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Den som har rollen som OC får först vid morgonbriefingen information om att 
insatsen i Klaratunneln fortfarande pågår. Han förstår att detta kommer att ha stor 
inverkan på morgontrafiken i centrala Stockholm och ringer ca; kl. 07:00 till 
Brandchef i beredskap L5 och informerar om den pågående insatsen. 
 
Första prognosen från skadeplatsen beskrev att insatsen förväntades vara slutförd 
inom 2 till 3 timmar. Då insatsen fortsatte borde nivåerna L4 och L5 aktiverats i 
ledningssystemet för att skapa en beredskap inom SSBF och i Stockholms Stads 
ledning. 
Insatsen och en efterföljande bärgning av bussen innebar att en viktig del av stadens 
trafiksystem skulle påverkas under morgontrafiken.  
Stockholms trafikkontor och trafikledning, polisen och brandpersonal på platsen 
kände till detta men SSBF:s Operativa chef och Brandchef  i beredskap var inte 
informerade och därmed aktiverades inte heller den strategiska och normativa 
ledningen för insatsen. Det togs därför inte heller några kontakter med stadens olika 
beredskapsfunktioner som exempelvis Tjänsteman i beredskap/TIB. 
 
Ledningssystemet innebär att nivåerna L1, L2 och L3 finns ute vid olycksplatsen i ett 
operativt läge och kan exponeras direkt för olika belastningar under insatsen.  
Om den yttre ledningen (L3) får problem som innebär att effekten av en insats 
avstannar finns en risk att funktionen inte själv identifierar behovet av stöd och 
avlastning från L4 och L5. Larmoperatörerna på SSRC har som stöd en kriterielista 
för när OC ska informeras under olika insatser.  
 
I det här fallet, när den första prognosen för insatsen överskreds, hade initiativet att 
informera OC kunnat tas av Räddningsledaren eller annat befäl på platsen samt 
ledningsoperatör på SSRC. 
Utredningen påvisar att en direkt styrande rutin i händelse av att en insats förlängs 
eller utsätts för en oväntad utveckling brister eller saknas. 
 

 
Kriterier för när Operativ chef ska underrättas. Daterad//2010-12-09 GE 
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Observationer och frågeställningar som inte undersökts 
vidare i denna utredning 
 
FG-Kort 
I den Farligt godspärm från Brandskyddsföreningen som finns i SSBF:s 
utryckningsfordon finns inte benämningen biogas med i registren. Faktakort som 
används för biogas finns för Metan komprimerad och för Naturgas komprimerad. 
Rötgas finns i registret med hänvisning till Naturgas komprimerad.  
Denna information har meddelats Brandskyddsföreningen22. 
 
Klaratunneln 
Utformningen av de barriärer som Klaratunneln har för att förhindra att för höga 
fordon ska komma in i tunneln är goda och utgör ett gott skydd mot detta.  
Vid samtal som förts med Trafikkontoret i Stockholm har det framgått att det tidigare 
funnits en höjdvarningsbalk vid klaratunneln. En höjdvarningsbalk är en grövre form 
av fysisk barriär där tyngden i en tvärliggande balk på aktuell höjd medför ett hårdare 
våld och ljud mot/ i ett fordon när den blir påkörd. Dåvarande höjdvarningsbalk 
byttes ut mot plaströr för ca 6-7 år sedan. 
I det här fallet är det möjligt att en kraftigare höjdvarning likt höjdvarningsbalken 
hade kunnat förhindra olyckan eller minskat konsekvenserna av den. 
Med tanke på de risker ett gasutsläpp kan medföra i en tunnel skulle ett kraftigare 
höjdvarningsskydd kunna vara en åtgärd som kan minskar riskerna för att detta 
inträffar på fordon över 3.00 meters höjd med förråd av gas på taket.  
 
Ledningssystemet 
Arbetet med undersökningen har klarlagt att L4 – L5 inte aktiverades. Utredarna har 
inte undersökt vilka styrdokument och riktlinjer som finns för dessa nivåer. 
Vad ska exempelvis OC göra? 
Vad ska Brandchef i beredskap göra? 
Finns tillfredställande styrande rutiner och riktlinjer eller kan det finnas behov av att 
utveckla nya styrdokument för nivåer L4 och L5? 
 
 
 
 
 

                                                 
22 2013-09-05 


