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Sammanfattning 
Larm inkom till Storstockholms räddningscentral, SSRC, om brand i personbil i Norra 
länken Eugeniatunneln, Stockholm 2016-06-15 kl. 17:42:35.  

Räddningsenheter från Storstockholms brandförsvar, SSBF, larmas ut. Flertalet av de 
utlarmade enheterna fastnar i trafiken på vägen till Norra Länken då vägarna i 
norrgående och södergående riktning stängts av till följd av branden. Två av enheterna 
lyckas ändå ta sig fram till den brinnande bilen.  

Målet med utredningen är dels att utreda SSBF:s räddningsinsats, från det att SSRC 
mottagit larm tills dess att räddningstjänsten avslutas. Målet är även att se hur 
säkerhetskonceptet, brandskyddet och tunneloperatörens arbete har fungerat.  

Syftet är att lära från denna händelse och ta vara på erfarenheter från den första 
händelsen med brand i Norra länkens tunnlar. 

Utredningsmetoden för händelsen är en barriäranalys där branden utgör 
händelseförloppet och barriärer placeras in som kunde ha stoppat eller stoppade 
branden. Metoden har visat på ett flertal barriärer som inte har fungerat som det var 
tänkt.  

I tunnelsystemet för Norra länken finns en rad olika säkerhetssystem som ska aktiveras 
vid händelse av olycka. Dessutom initieras en åtgärdsplan vid en händelse av brand. 
Initieringen medförde för händelsen en stängning av trafiken i tunnelsystemet. En följd 
av åtgärden var att det bildades köer utanför tunnelmynningarna vilket medförde att 
flertalet av räddningstjänstens enheter fastnade i trafiken.  

Endast två enheter från räddningstjänsten kom fram till händelsen av totalt sju 
larmade. Att flertalet av de larmade enheterna inte kunnat vara delaktig i händelsen 
har medfört att rutiner och taktik med avseende på räddningsinsats i Norra länken har 
frångåtts och dessutom har SSBF:s beredskap inom verksamhetsområdet påverkats då 
räddningsenheter inte kunnat vara gripbara för eventuella andra larm. 

Åtgärdsförslagen som lämnats i utredningen har delats in i interna och externa. Interna 
åtgärdsförslag riktas till SSBF:s organisation och syftar till effektivisering av insatser 
och förbättringar i rutiner vid bl.a. ledning av larmade enheter och framkörning. 
Externa åtgärdsförslag riktas till tunneloperatören (Trafik Stockholm och Trafikverket) 
i syfte att effektivisera och förbättra rutiner med ett fokus på framkomlighet för 
räddningspersonalens fordon. 

De interna åtgärdsförslagen är följande: 
• Lägga till enheter i nuvarande larmplaner, ex Lidingö.  
• Styr utlarmade enheter så att de inte åker samma väg. Motverkar att bli stående 

i samma kö. 
• Etablera kontakt/arbetsgrupp med Trafik Stockholm och/eller Trafikverket för 

att lösa framkomligheten och rutiner vid larm. Vad kan göras för att inte samma 
situation ska hända igen? 

• Skapa rutiner för kommunikation mellan Trafik Stockholm och SSRC vid 
utlarmning och framkörning. 

• Säkerställ att funktionen i RAKEL fungerar framöver. 
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De externa åtgärdsförslagen är följande: 
• Säkerställa funktionen på det installerade skyddssystemet inom Norra länken. 
• Förbättra funktionaliteten på Incidentdetekteringssystemet för att säkerställa 

att larm inte undertrycks när det inträffar en olycka trots långsamtgående 
trafik. 

• Se över möjligheten att larm från Trafik Stockholm till SOS får hög prioritet för 
att korta ned tiden till dess att räddningstjänsten larmas. 

• Ha möjlighet att delöppna tunnelsystemet för att minska köbildning och 
underlätta framkomligheten. I friskt rör ha ett körfält öppet med reducerande 
hastighet, andra körfältet stängs för trafik men hålls öppet för utrymmande.  

• Etablera kontakt/arbetsgrupp med SSBF för att lösa framkomligheten och 
rutiner vid larm. Vad kan göras för att inte samma situation ska hända igen?  

• Skapa rutiner för kommunikation mellan Trafik Stockholm och SSRC vid 
utlarmning och framkörning. 
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1 Inledning 
En räddningsinsats ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ efter att 
den är avslutad ”undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. 

Storstockholms brandförsvar syfte med denna olycksutredning är att lära sig från 
olyckan och samla erfarenheter för att förbättra skyddet mot liknande olyckor. 

1.1 Bakgrund 
Larm inkom till Storstockholms räddningscentral, SSRC, om brand i personbil i Norra 
länken Eugeniatunneln, Stockholm 2016-06-15 kl. 17:42:35.  

Räddningsenheter från Storstockholms brandförsvar, SSBF, larmas ut. Flertalet av de 
utlarmade enheterna fastnar i trafiken på vägen till Norra länken då vägarna i 
norrgående och södergående riktning stängts av till följd av branden. Två av enheterna 
lyckas ändå ta sig fram till tunneln via friskt rör och tar sig in till den brinnande bilen.  

Enligt uppgifter från allmänheten (via telefonsamtal som inkommit i efterhand) stängs 
inte vägen i tunnelns södergående riktning, dvs. där den brinnande bilen finns. 
Trafiken har flödat fram under tiden bilen brunnit. En sträcka efter den brinnande 
bilen var det tjock rök och bilister har fortsatt köra genom röken trots att det ljuder från 
det talade utrymningslarmet. 

1.2 Mål och Syfte med olycksutredningen 
Målet med denna utredning är dels att utreda SSBF:s räddningsinsats, från det att 
SSRC mottagit larm till dessa att räddningstjänsten avslutas. Målet med utredningen är 
även att se hur säkerhetskonceptet, brandskyddet och tunneloperatörens arbete har 
fungerat. 

Syftet är att lära från denna händelse och ta vara på erfarenheter från den första 
händelsen med brand i Norra länkens tunnlar. Erfarenheterna kommer sedan kunna 
användas t.ex. vid råd, stöd och vid tillsyn mot andra tunnlar. 

1.2.1 Frågeställningar i utredningsdirektiv 
• Hur har larm inkommit till SSRC och vilken information som getts? 
• Hur har SSRC larmat ut och styrt enheterna? 
• Användes rätt taktik för bilbrand i tunnel? 
• Hur och vilka åtgärder har Trafik Stockholm genomfört? 
• Hur var trafikförhållandena runt om anläggningen och hur agerade Trafik 

Stockholm på detta? 
• Hur har bilister/trafikanter reagerat vid händelsen? 
• Fungerade RAKEL och kommunikationen som tänkt? 
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1.3 Metod  
Utredningsmetod för händelsen, säkerhetssystemens status och tunneloperatörens 
agerande är en barriäranalys där branden utgör händelseförloppet och barriärer 
placeras in som kunde ha stoppat eller stoppade branden. Frågeställningar (Varför?) 
beskriver de olika barriärernas funktion och om/varför de inte fanns, inte fungerade 
eller fungerade som tänkt. 

 

 
 

1.4 Faktainsamling 

1.4.1 Intervjuer 
Följande intervjuer har genomförts: 

- Intervju med yttre befäl som larmades på händelsen, 2016-06-28. 

- Intervju med Mats Körner, brandingenjör, Ledning & Samverkan, 2016-07-06. 

- Mailkorrespondens med OC och Ledningsoperatör, SSRC, 2016-07-08. 

1.4.2 Dokument 
Följande dokument har använts i utredningen: 

- SSBF:s insatsrapport för händelsen, årssekvensnummer 2016005137. 

- Trafikverkets utredning av händelsen. 2016-07-05/v.0.9 

1.5 Avgränsningar 
Olycksutredningen har inte för avsikt att utreda brandens orsak. Polisens, sjukvårdens 
och SOS Alarms insats redovisas inte och bedöms inte ryms inom ramen för uppdraget. 

1.6 Mottagare av olycksutredning 
SSBF:s avdelningar Analys & Inriktning, Ledning & Samverkan, Riskhantering och 
Räddning 
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2 Objektsbeskrivning 
Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot 
Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati. Samtliga vägtunnlar, ca 13 km, är 
enkelriktade och Eugeniatunneln är en av de tunnlar som ingår i Norra länken. 
Översikt över tunnelsystemet, se Figur 3.   

2.1 Tekniska system 
I Norra länkens tunnelsystem finns en rad olika system inom trygghet och säkerhet. 
Nedan redovisas några av de system som aktiverades vid händelsen och som 
Trafikverket redovisat i sin rapport.  

2.1.1 MCS-X 
MCS-X är skyltningen i tunnelsystemet som uppmanar trafikanter att det inte är tillåtet 
att köra i körfilen, detta markeras med ett rött X vilket kan ses i Figur 1. Vid en brand är 
tanken att MCS-X ska leda om trafikanterna från varje portal från bom fram till 
brandplatsen.  

 
Figur 1. Montage av Tunnelinformationsskyltning som visar hur det kan se ut vid brand. 

2.1.2 Incidentdetekteringssystemet (SDS) 
Systemet används för att uppmärksamma om olycka skett i tunneln genom att 
detektera stillastående trafik, fotgängare osv. Detta genom att systemet kan upptäcka 
om fordon står stilla i tunneln. Systemet kan även detektera rök via kameror som är 
installerade, se vidare 2.1.3.  

2.1.3 Rökdetektering 
Inom anläggningen finns monterat ett system som detekterar rök och larmar till Trafik 
Stockholm. Systemet är ett delsystem till Incidentdetekteringssystemet.  

2.1.4 Bommar 
I Norra länkens tunnlar har det monterats bommar i samtliga tunnelmynningar och 
ramper. Bommarnas syfte är att stoppa trafik från att åka in i tunnlarna vid en händelse 
av olycka. När bl.a. räddningstjänst kommer fram till en bom kan Trafik Stockholm 
öppna bommen så att räddningstjänsten kan passera.  

2.1.5 Brandgasventilation 
I tunnlarna finns fläktar som aktiveras vid brand för att kontrollera rökspridningen. 
Detta för att förbättra miljön i tunnlarna för de personer som måste utrymma samt för 
räddningspersonalen.  
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2.1.6 Brandbekämpningssystem, BBS  
Systemet finns installerat för att begränsa en eventuell brand i tunnlarna. Systemet 
aktiveras från Trafik Stockholm. BBS är en form av vattensprinklersystem. 

2.1.7 Räddningstjänstens taktik 
Vid en eventuell olycka/händelse i något av tunnelrören i Norra länken ska tunneln 
stänga för inkommande trafik vid tunnelmynningarna. Avstängningen sker i form av 
att bommar fälls ned och stänger inflödande trafik. Bommarna styrs av Trafik 
Stockholm. Bommarna ska stängas när räddningstjänstens fordon passerat 
tunnelmynningen och in i tunneln. Vid en utrymningssituation ska personer utrymma 
från det drabbade tunnelröret till ”friskt” rör.  
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3 Händelse  

3.1 Före brandförsvarets ankomst 
Den 15 juni 2016 kl. 17:31 stannar en personbil i vänster körfält i Eugeniatunneln. Det 
brinner i bilens motorutrymme och rökutveckling sprider sig i tunneln. En annan 
trafikant stannar vid den brinnande bilen och hämtar en handbrandsläckare från sin 
egen bil och försöker släcka branden. Strax innan larmas Trafik Stockholm via telefon 
och startar åtgärdsplan för brand samt att brandlarmet detekterar brand. Mycket trafik 
rör sig kring Norra länken, E4 och Essingeleden vid tiden för händelsen. Vid infarterna 
till Norra länken pågår vägarbeten vilket inskränker på de vägrenar som finns. Tidsaxel 
med viktiga skeden kan ses i Figur 2. Tiden startar vid tidpunkten då bilen stannar i 
tunneln.  

SSRC får upp händelsen på tv-skärmar genom Trafik Stockholms delning av 
kamerabild. En stund senare ringer Trafikledaren till SSRC för att säkerställa att de ser 
kamerabilden. Något senare inkommer larm som medlyssningssamtal till SSRC som 
bekräftar att det brinner i bilen, vilket kan ses som skede ”Rtj larmas” i Figur 2. Utifrån 
larmplan gällande brand i personbil i Norra länken, Eugeniatunneln, larmar SSRC ut 
följande enheter kl. 17:42:35: 

• 7180 – VBI 

• 1080 – YB 

• 1020 – City styrkan 

• 1710, 1720 – Kungsholmen 

• 2010, 2040 – Solna 

Händelsens lokalisering är markerad som blå tunnel i Figur 3. Ungefärlig plats där 
bilen brinner är markerad som en röd zon i tunneln, se Figur 3. 

 
Figur 2. Tidsaxel över händelsen med utmarkerade skeden. Tiden börjar när bilen stannar och slutar när 
tunneln åter öppnas. 
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Fem minuter efter att Trafik Stockholm får in larmsamtal stängs all inkommande trafik 
vid tunnelmynningarna både i norrgående och södergående riktning på E4:an genom 
att säkerhetssystemen i tunneln aktiveras. Vid tidpunkten då tunnlarna stängs har inte 
SSBF larmats utan det dröjer ytterligare över fem minuter, se Figur 2. Även sprinkler 
och brandgasventilation aktiveras samt utrymningsskyltar och vägledningsbelysning 
tänds då säkerhetssystemen aktiveras, vilket är markerat som ”BBS aktiveras” i 
tidsaxeln i Figur 2.  

VBI åker till ledningsplats Stallmästargården enligt gällande rutiner, se Figur 3.  

Räddningsenheterna YB, City och Kungsholmen åker via påfart Lindhagensplan upp på 
E4:an för att åka in i Hagatunneln, markerad som brun tunnel i Figur 3, i norrgående 
riktning. Tanken är att de ska stanna i höjd med bilen som brinner fast i Hagatunneln 
som är det friska tunnelröret, dvs har inte påverkats av brand- eller rökspridning. 
Insatsen ska sedan ske via tvärgående angreppsvägar mellan tunnelrören. Dock fastnar 
enheterna i de stillastående köerna på Essingeleden som tillkommit till följd av att 
tunneln stängdes för all inkommande trafik. På grund av pågående byggarbeten vid 
infarten till Norra länken från Essingeleden fanns inte utrymme för fordon i köerna att 
köra åt sidan och bereda plats för räddningstjänstens fordon. 

Enheterna från Solna åker via E4 södergående till Eugeniatunnelns norra mynning. 
Även Solna fastnar i trafiken vid bommarna till tunnelmynningen. Efter några minuter 
får Solna ny order då de andra enheterna var stillastående och inte kunde ta sig fram 

Figur 3. Bild över delar av Norra länkens tunnelsystem. Utmarkerad ledningsplats samt ungefärlig plats för 
olyckan. 
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till händelsen. Solna kör runt och in i Hagatunneln norrifrån mot trafikriktningen, 
enligt Figur 4. Trafiken hade då varit avstängd ett tag så det bedömdes att inga 
mötande fordon fanns i tunneln. 

 
Figur 4. Bild över brandens position samt enheterna från Solnas körväg in i tunneln. 

3.2 Efter brandförsvarets ankomst 
Enheterna från Solna genomför insats från det friska röret i Hagatunneln via 
angreppsväg till Eugeniatunneln. Branden bedömdes som liten och var begränsad till 
personbilen. Strax efter att Solna anlänt beordrade räddningsledaren att 
sprinklersystemet skulle stängas av för att inte personalen skulle bli blöta. Kl. 18:03 
påbörjades släckningsarbetet enligt standardtaktik för bilbrand, se Figur 2. En av 
brandmännen genomsökte tunneln nedströms för att leta efter kvarvarande personer i 
tunneln.  

VägAssistans, polis och bärgare begärdes in i tunneln redan under släckningsarbetet. 
Polis körde in i Hagatunneln, medan bärgare och VägAssistans körde in i 
Eugeniatunneln. Kl. 18:07 var branden släckt och Räddningsledaren kunde då lämna 
över till VägAssistans, se Figur 2. Kl. 18:30 lämnar räddningstjänsten platsen och 
tunneln öppnas kl. 18:43 för att släppa på trafiken igen, se Figur 2.  

Under både framkörning och insatsen har RAKEL fungerat undermåligt. Vid flertalet 
tillfällen har YB försökt kontakta VBI när de blev stående i köerna i höjd med 
Tomteboda. Det har även framkommit att enheterna från Solna försökt kontakta SSRC 
när de befann sig i tunneln men lyckades inte få någon kontakt.  
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4 Olycksutredningsmetod 

4.1 Barriäranalys 
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Incidentdetekteringssystem (fungerande barriär) 

Systemet används för att uppmärksamma stillastående trafik, fotgängare osv i tunneln. 
Vid de tillfällen då det är mycket trafik bildas köer som rör sig väldigt långsamt. För att 
systemet inte ska fellarma vid långsamtgående trafik och tro att det skett en olycka 
”undertrycks” dessa larm till operatören. Just detta skedde för händelsen och systemet 
larmade aldrig när den drabbade bilen stannade. 

Slutsats: Det kan konstateras att incidentdetekteringssystemet har fungerat som det 
är tänkt dock har larmet undertryckt till operatören på grund av att det vid tidpunkten 
för händelsen var köbildningar med väldigt långsamtgående trafik. 

 
Inringare larmar (fungerande barriär) 

En person ringer in till SOS Alarm som larmar Trafik Stockholm och om en brinnande 
bil i tunneln.  

Slutsats: I och med att incidentdetekteringssystemet inte larmade om stillastående bil 
i tunneln var det inringaren som gjorde Trafik Stockholm uppmärksam på att det fanns 
en stillastående bil i tunneln och brann. Ca 3 minuter efter inringarens samtal 
detekterade rökdetekteringssystemet om brand. Om inringaren inte larmat hade Trafik 
Stockholm ändå fått vetskapen om händelsen i och med detektionen strax efter. Hade 
inte rökdetekteringssystemet fungerat hade inringarens agerande haft en avgörande 
betydelse.  

 
Rökdetekteringssystem (fungerande barriär) 

Som en del av det installerade incidentdetekteringssystemet finns kameror som känner 
av rök och värme.  Vid tidpunkten då systemet indikerar brand initieras den 
åtgärdsplan som finns för brand i tunnelsystemet.  

Slutsats: Då rökdetekteringen är en del av ett helt säkerhetssystem går det inte med 
säkerhet att säga att Trafik Stockholm hade upptäckt branden om systemet inte funnits. 
Det kan i alla fall konstateras att brand har detekterats, vilket hjälpt operatörer på 
ledningscentralen att fatta beslut om att initiera åtgärdsplan gällande brand.  

 
Åtgärdsplan ”Brand” initieras (ej fungerande barriär) 

Det finns en rad olika åtgärdsplaner beroende på typ av händelse som inträffar i 
tunnelsystemet. Åtgärdsplan för brand medför bl.a. en stängning av trafik i 
tunnelsystemet. Systemet har möjlighet att separera stängning av 
Eugenia/Hagastadstunnlarna med övriga tunnelsystemet men i detta fall valde 
operatören att stänga hela tunnelsystemet.   

Slutsats: Till följd av att hela tunnelsystemet stängde var den köbildning av trafik som 
uppstod utanför tunnelmynningarna. Ett flertal av räddningstjänstens enheter fastnade 
i kö in till Hagatunneln, vilken i praktiken hade kunnat vara öppen då den inte var 
drabbad av bilbranden. Dock måste en säker utrymning från den drabbade tunneln till 
annan tunnel säkerställas för att det ska vara möjligt att ha flödande trafik.  
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Person begränsar och försöker släcka branden (fungerande barriär) 

En person stannar vid den drabbade bilen och försöker släcka branden genom att 
använda en handbrandsläckare. Dock lyckas inte personen bekämpa branden helt. 

Slutsats: Det kan konstateras att agerandet från personen som stannar vid den 
drabbade bilen har fördröjt brandförloppet. Om personen inte utfört släckförsöket hade 
det funnits en risk att branden varit mer omfattande när räddningstjänsten kom till 
platsen än vad den var i aktuellt fall.  

 
Bommar (ej fungerande barriär) 

Norra länken har monterade bommar i tunnelmynningarna och ramperna som kan 
fällas ned för att stoppa all inflödande trafik. Som en del i den åtgärdsplan (se barriär 
3) som valdes fälldes samtliga bommar ner för att det inte trafikanter skulle åka in i 
tunnelsystemet. Dock har det framkommit från Trafikverkets rapport om utredningen 
av bilbranden, att bommen vid Hagatunneln inte gick ned hela vägen utan fastnade 
halvvägs. 

Slutsats: Barriären har inte fungerat som det var tänkt. Dock hade det för aktuell 
händelse ingen större påverkan. Däremot bör felaktigheten åtgärdas då det kan 
innebära att trafiken fortfarande kan åka in i tunneln och möta utrymmande personer 
om bommen inte stänger helt. Det skulle kunna innebära en ökad risk att det uppstår 
fler trafikolyckor med personskador. 

 
Brandbekämpningssystem, BBS (fungerande barriär) 

BBS är en del av det tillhörande säkerhetssystemet som finns i tunneln. När 
åtgärdsplanen valdes aktiverades systemet. BBS är en form av vattensprinklersystem. 

Slutsats: BBS har bidragit till att dämpa branden och begränsat den till 
motorutrymmet. Hade branden fått en vidare spridning hade scenariot sett annorlunda 
ut med bl.a. en förvärrade miljö i tunneln, vilket kunnat leda till en försvårad 
utrymningssituation för personer i tunneln. Räddningstjänsten hade även fått en 
intensivare brand att släcka vilket inneburit en svårare släckinsats.  

 
Brandgasventilation (fungerande barriär) 

Brandgasventilation är en del av det tillhörande säkerhetssystemet som finns i tunneln. 
När åtgärdsplanen valdes aktiverades bandgasventilationen.  

Slutsats: Genom att ha brandgasventilationen aktiverad har miljön (sikt och luft) inne 
i tunneln förbättrats. Systemet har bidragit till en förbättrad miljö för trafikanter, 
personen med den drabbade bilen och för räddningstjänstpersonalen.   

 
MCS-X (ej fungerande barriär) 

MCS-X är skyltningen i tunnelsystemet som uppmanar trafikanter att det inte är tillåtet 
att köra i körfilen, detta markeras med ett rött X på informationsskyltar i taket av 
tunneln, se Figur 1. Vid en brand är tanken att MCS-X ska leda om trafikanterna från 
varje portal från bom fram till brandplatsen. MCS-X systemet tillsammans med ett 
meddelande som uppmanar trafikanterna att stanna och utrymma tunneln används vid 
händelse av brand. Meddelandet som uppmanar att utrymma via nödutgångar tändes 
vid tidpunkten för händelsen, dock tändes inte MCS-X skyltarna som uppmanade 
trafikanterna att stanna. Enligt Trafikverkets utredningsrapport berodde detta på 
konfigurationsfel mellan åtgärdsplanen och MCS. 
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Slutsats: Under händelsen har inga trafikanter stannat trots att meddelandet som 
uppmanar trafikanterna att utrymma via nödutgång tändes. Det går inte med säkerhet 
att säga att detta berodde på att MCS-X skyltarna inte tändes. 
 
Räddningstjänsten släcker branden (ej fungerande barriär) 

Endast två enheter från räddningstjänsten kommer fram till händelsen av totalt sju 
larmade. Fyra enheter blev stillastående i bilköer som uppstod på E4:an söder om 
Norra länken och hade ingen möjlighet att ta sig fram till platsen. När 
räddningstjänsten kommer fram brinner det i bilens motorutrymme. Det är en relativt 
liten brand där BBS gett bra effekt och förhindrat spridning. Insatsen blir därmed 
ganska enkel med ett standardförfarande vad gäller brand i personbil. En ur personalen 
har rökskydd och andningsapparat som självskydd och kan släcka branden med hjälp 
av vatten.  

Slutsats: För just denna händelse har problematiken med att flertalet av SSBF:s 
enheter fastnat i bilköer inte haft någon avgörande betydelse. Däremot har händelsen 
medfört att beredskapen inom SSBF:s verksamhetsområde påverkats då enheter inte 
varit gripbara för att hantera eventuellt andra händelser. Hade scenariot sett 
annorlunda ut, exempelvis att det hade varit skadade personer inblandade i en 
trafikolycka eller det hade varit en intensivare brand med utrymmande personer i 
tunneln som följd, hade det varit en avgörande betydelse om larmade enheter inte 
kunnat komma fram till händelsen på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.  
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5 Diskussion 
Det kan konstateras att det finns en rad tekniska skyddssystem i Norra länken som inte 
har fungerat som det är tänkt vid tidpunkten för händelsen. Informationsmeddelande 
ska tändas i tunneln vid brand och uppmana trafikanterna att utrymma tunneln. Vid 
händelsen tändes skyltarna som uppmanar trafikanterna att utrymma via nödutgångar, 
dock tändes inte MCS-X skyltarna som uppmanade trafikanterna att stanna. Detta 
berodde på konfigurationsfel mellan åtgärdsplanen och systemet som styr skyltningen i 
tunneln. Under händelsen har ingen trafikant lämnat sin bil och utrymt via 
nödutgångar utan samtliga som befunnit sig i tunneln har kört förbi den brinnande 
personbilen och genom BBS. Om detta berodde på felaktigheterna i MCS-X är svårt att 
svara på.  

Incidentdetekteringssystemet har enligt rapport från Trafikverket undertryckt larmet 
om olycka/stillastående personbil p.g.a. den köbildning som var i tunneln med 
långsamtgående trafik. Systemet har, enligt Trafikverket, fungerat som det är tänkt. 
Funktionaliteten av ett sådant system kan ifrågasättas om det undertrycker larm när 
det förekommer stillastående trafik då det är vanligt förekommande att det inträffar 
trafikolyckor i samband med hög trafikbelastning på vägnätet eller i samband med 
köer.   

Tiden det tar från att Trafik Stockholm får in telefonsamtal om att det brinner i 
personbilen till dess att larm kommer till SSRC är över tio minuter. Vad orsaken till att 
det tar lång tid till att SSRC får in larmet beror enligt Trafikverket på att flertalet samtal 
till SOS inte kommit fram. Skulle det gå att sätta hög prioritet på samtal från Trafik 
Stockholm till SOS kan tiden för utlarmning av räddningstjänsten kortas ned. Enheter 
från räddningstjänsten kan då sättas på ”rull” i ett tidigt skede samtidigt som 
åtgärdsplan initieras och säkerhetssystemen för tunneln aktiveras. Är det en 
trafikolycka med livshotande skador eller annan händelse som kräver snabbt agerande 
från räddningspersonalen måste dessa kunna vara på plats så snabbt som möjligt.    

Vid en händelse i någon av tunnelanläggningarna blir kommunikationen mellan SSRC 
och Trafik Stockholm viktig. Trafik Stockholm har överblick över händelsen och 
möjligheten att påverka bl.a. trafikflödet vilket måste vara tydligt för SSRC. SSRC råder 
i sin tur över möjligheten att styra larmade enheter. Om det finns ett samspel kan 
sannolikheten för att larmade enheter blir stående i köer reduceras. Att det i aktuellt 
fall har varit vägarbeten som inskränkt på vägrenen och på så sätt påverkat 
framkomligheten går att diskutera men en tydlig orsak som har påverkat 
framkomligheten är avstängningen av all inflödande trafik till både Eugeniatunneln och 
Hagatunneln. Kommunikationen blir även viktig vid situationer som i fallet när beslut 
tas att enheter från Solna ska vända om och köra mot trafikriktningen in i 
Hagatunneln. Det måste säkerställas att all trafik lämnat tunneln vilket Trafik 
Stockholm kan se via kameraövervakningen.  

Kommunikationen via RAKEL har vid några tillfällen inte fungerat vid insatsen. YB har 
försökt kontakta VBI när denne blev stillastående i trafikköerna men inte lyckats. 
Dessutom har enheterna från Solna försökt kontakta SSRC vid tillfället då de körde in i 
tunnelsystemet utan att få någon kontakt. Vid båda fallen har mobiltelefoner använts 
för att lösa problemet. SSBF har efter insatsen försökt leta efter driftstörningar som 
kunnat påverka täckningen av RAKEL-systemet men inte hittat något.  

Avslutningsvis är det värt att nämna att händelsen har medfört att beredskapen inom 
SSBF:s verksamhetsområde påverkats då enheter inte kunnat vara gripbara för att 
hantera eventuellt andra händelser. Att enheter inte har möjlighet att vara gripbara på 
andra larm kan få stora konsekvenser. 
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6 Rekommendationer 
Utifrån utredningen och förarbete till utredningen så som underlag, intervjuer osv. har 
det framkommit några förslag till åtgärder för att förbättra insatser i framtiden i Norra 
länken. Åtgärdsförslagen delas in i interna och externa åtgärdsförslag. Interna 
åtgärdsförslag riktas till SSBF:s organisation och syftar till effektivisering av insatser 
och förbättringar i rutiner vid bl.a. ledning av larmade enheter och framkörning. 
Externa åtgärdsförslag riktas till tunneloperatören (Trafik Stockholm och Trafikverket) 
i syfte att effektivisera och förbättra rutiner med ett fokus på framkomlighet för 
räddningspersonalens fordon. 

6.1 Externa 
• Säkerställa funktionen på det installerade skyddssystemet inom Norra länken: 

o Åtgärdsplan brand 

o Bommar 

o Tunnelinformationsskyltningen 

• Förbättra funktionaliteten på Incidentdetekteringssystemet för att säkerställa 
att larm inte undertrycks när det inträffar en olycka trots långsamtgående 
trafik. 

• Se över möjligheten att larm från Trafik Stockholm till SOS får hög prioritet för 
att korta ned tiden till dess att räddningstjänsten larmas. 

• Ha möjlighet att delöppna tunnelsystemet för att minska köbildning och 
underlätta framkomligheten. I friskt rör ha ett körfält öppet med reducerande 
hastighet, andra körfältet för utrymmande.  

• Etablera kontakt/arbetsgrupp med SSBF för att lösa framkomligheten och 
rutiner vid larm. Vad kan göras för att inte samma situation ska hända igen?  

• Skapa rutiner för kommunikation mellan Trafik Stockholm och SSRC vid 
utlarmning och framkörning. 

6.2 Interna 
• Lägga till enheter i nuvarande larmplaner, ex Lidingö.  

• Styr utlarmade enheter så att de inte åker samma väg. Motverkar att bli stående 
i samma kö. 

• Etablera kontakt/arbetsgrupp med Trafik Stockholm/Trafikverket för att lösa 
framkomligheten och rutiner vid larm. Vad kan göras för att inte samma 
situation ska hända igen? 

• Skapa rutiner för kommunikation mellan Trafik Stockholm och SSRC vid 
utlarmning och framkörning. 

• Säkerställ att funktionen i RAKEL fungerar framöver. 

6.3 Uppföljning 

Målsättningen är att få till en arbetsgrupp med aktörer från SSBF, Trafikverket och 
Trafik Stockholm som kan arbeta fram lösningar på de åtgärdsförslag som lämnats i 
denna rapport. En uppföljning bör göras på arbetsgruppens åtgärdsförslag gentemot de 
åtgärdsförslag som lämnats i denna rapport.   
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7 Övrigt 
Huvudfokus på de åtgärder som genomförs bör ligga på att hitta förbättringar i de 
rutiner som finns i dagsläget samt klargöra dessa rutiner för samtliga iblandade 
aktörer. Förhoppningen är att åtgärderna leder till en sådan förbättring att en god 
framkomlighet för räddningspersonal i framtiden uppnås vid en händelse av olycka. 
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Bilaga 1: Bilder 
Samtliga bilder i bilagan är tagna från Trafikverkets utredning av händelsen, 2016-07-05/v.0.9 
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