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1 Inledning 

 Bakgrund 

2019-03-10 klockan 11:24 kör en biogasbuss in i ett påkörningsskydd till Klaratunneln 

vid Tegelbacken i Stockholm. Vid kollisionen uppstår ett gasläckage från bussen som 

antänds och medför att hela bussen inom kort är övertänd. En person förs till sjukhus 

efter olyckan. Händelsen innebar att Klaratunneln i norrgående riktning stängdes i två 

dygn för reparation. 

 Historik 

I maj 2013 inträffade en näst intill identisk olycka med en biogasbuss vid Klaratunneln 

dock inte med brand som följd. SSBF genomförde då en fördjupad olycksutredning av 

händelsen. I den utredningen beskriver SSBF Klaratunneln, aktuellt fordon, 

händelseförlopp samt insats ingående. Där av har SSBF bedömt att i aktuell händelse 

utföra en enklare utredning med hänvisning till utredningen 2013 som ligger som 

bilaga till denna rapport.1  

 Syfte 

Syftet med utredningen är att delge Trafikkontoret i Stockholm en beskrivning av hur 

Storstockholms brandförsvar (SSBF) upplevde händelseförloppet och genomförde 

räddningsinsatsen. Detta för att Trafikkontoret önskar få ta del av SSBF:s upplevelse av 

händelsen i syfte att förbättra säkerheten för tunneln. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) önskar att SSBF dokumenterar 

händelseförloppet. Detta i syfte att kunna utgöra ett underlag vid en bredare analys 

kring gasdrivna fordon i framtiden. Enligt MSB är bränder i bilar med alternativa 

drivmedel av stort nationellt intresse. 

 

Utredningen och dess resultat kan internt inom SSBF bidra till ett breddat lärande 

kring insatsmetodik vid bränder i fordonsgasdrivna bilar. Erfarenheterna från 

händelsen kan användas som diskussionsunderlag samt vid framtagande av övning och 

utbildning. 

 Vad utredningen ska belysa 

Utredningen ska kortfattat redogöra för händelseförloppet och insatsens 

genomförande.  

 Källhänvisning  

Bilder i rapporten är tagna av SSBF eller hämtade från Helios.  Samtal har förts med 

insatspersonal vid händelsen samt med Trafikkontoret i Stockholm. 

                                                        
1 Se bilaga 8.1 
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 Mottagare av utredningen 

 Teknikstöd brand och risk i undermarksanläggningar, Trafikkontoret i 

Stockholm 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Enhetschef Metod och materiel, SSBF 

 Enhetschef Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde, 

SSBF 

2 Objekt 

 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).  

 

 
Översiktsbild av bussens färdväg över centralbron till Klaratunnelns mynning. 

 

Efter avfarten från Centralbron finns olika barriärer vars syfte är att varna för 
tunnelns fria höjd på endast 3.00 meter samt för att ge information om när tunneln 

är avstängd. Barriärerna är indelade i 5 olika sektorer med ett system av tekniska, 

visuella och fysiska barriärer.  

 Biogasbuss 

Aktuell biogasbuss var högre än 3.00 meter och hade gasflaskor/tryckkärl i 

längdled placerade på taket liggandes under skyddskåpor. Fordonsgasen benämns 
som CNG (Compressed Natural Gas) som är komprimerad metangas som används för 

drift av gasbilar och andra fordon. 

Klaratunnens mynning 

Centralbro
n 
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3 Händelseförlopp 

2019-03-10 ca klockan 11:20. En buss färdas utan passagerare över centralbron 
norrut i riktning mot Tegelbacken. Bussen kör förbi tre av de fem 

anvisningar/barriärer som finns i syfte att uppmärksamma trafikanter om att 

Klaratunnelns tillåtna höjd är 3.00 meter.  
 

Barriär ett och två är skyltar med höjdanvisning. Barriär tre består av en solid 

höjdvarningsindikator i form av kraftiga metallrör/rassel hängandes på tre meters 
höjd som bussen passerar. På tre meters höjd finns även en teknisk nivåavkänning 

som, när den aktiveras, startar skyltar samt trafiksignaler vid barriär fyra och fem.  

 

 

Bild. Höjdvarningsindikator/rassel vid barriär 3  

 

Bussen som färdas i vänster körbana stannar vid barriär fyra troligtvis på grund av att 

de tekniska varningssystemen har aktiverats vid barriär tre. Detta medför att rött 

trafikljus tänds i ca två minuter samt att anvisningsskyltar tänds som informerar om att 

ett fordon av högre höjd än 3.o0 meter finns på körbanan med anvisning om att ta av 

avfart höger mot Tegelbacken. (Ovanpå barriär fem finns även två lampor som blinkar 
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rött när den teknisk nivåavkänning vid barriär tre aktiveras). När två minuter har 

gått avaktiveras ljussignaler samt anvisningsskyltar och trafik tillåts infart in i tunneln2. 

 

 
Bild. Barriär 4: Trafikljus gul markering, anvisningsskyltar orange pil. 

 

När barriär fyra återgår till normalläge fortsätter bussen sin färd mot Klaratunneln och 

kör in i barriär fem som består av ett inkörningsskydd i form av en massiv 

balk/järnkonstruktion. 3 

 

                                                        
2 Beskrivet förlopp är ett troligt scenarion baserat på bilder och filmer från medias bevakning av 
händelsen samt hur de tekniska skyddssystemen för tunnel är utformade. Samtal har ej förts 
med chauffören som framförde bussen vid olyckstillfället. 
3 Trafikkontorets tester av de tekniska systemen vid Klaratunneln 2 veckor innan olyckan och 48 
timmar efter, visade på att dessa fungerade som de skulle. Tester av inkörningsskyddet visade 
inte heller på någon försvagande påverkan av konstruktionen efter branden. 
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Bild. Barriär fem.                                Bild. Skadad gasflaska. 

 

Gasflaskorna på bussens tak slår i barriärens tvärliggande balk vilket medför att en 

eller flera gasflaskor brister med kraftig gasutströmning till följd. Inom loppet av en 

sekund händer följande:4 Gasutströmning sker initialt från busstakets högra sida. På 

grund av det höga trycket i gasflaskorna sker gasutflödet mycket snabbt och 

skyddskåpa och andra delar från bussen slungas iväg uppåt. Ett gasmoln frigörs, ca 9 

meter högt och 7 meter brett, kring bussen. Gasmolnet antänds vid bussens högra front 

i höjd med höger strålkastare med totalbrand av bussen till följd. En av gasflaskorna 

lossnar från infästningen på taket på bussen och flyger in i fasaden till byggnaden i 

bussens färdriktning. 

 

4 Insatsens genomförande 

SSBF larmar enheter från Kungsholmen (KH), Östermalm (ÖM), Yttrebefäl (YB) samt 

vakthavande brandingenjör (VBI) till olycksplatsen. Under framkörning informeras 

enheterna av Storstockholms räddningscentral (SSRC) att det är en buss som brinner 

kraftigt vid infarten till Klaratunneln. KH:s befäl söker information kring olyckan samt 

efterfrågar vilken typ av drivmedel bussen använder. Detta i syfte att få kännedom om 

det är diesel eller gas som används för att välja taktik och få ett underlag till 

riskbedömning. I höjd med Stadshuset uppe på Stadshusbron konstaterade befälet att 

det rörde sig om en mycket kraftig brand då en kraftig rökpelare var väl synlig vid 

olyckspositionen. Framme vid Tegelbacken fick befälet visuell kontakt med polis som 

tydligt visade på bästa angreppsväg fram till den brinnande bussen.  

                                                        
4 Analys av händelseförloppet baseras på film tagen av allmänheten: 
https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-kraftig-brand-i-centrala-stockholm-buss-star-i-
lagor/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=email   

https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-kraftig-brand-i-centrala-stockholm-buss-star-i-lagor/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=email
https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-kraftig-brand-i-centrala-stockholm-buss-star-i-lagor/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=email
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I och med att det rörde sig om ett fordon som brann i denna miljö så tänkte KH:s befäl 

”särskild insats”5 på vägen fram mot skadeplatsen. Om inte polisen varit framme vid 

Tegelbacken hade befälet begärt halvhalt för att hinna undersöka hur det såg ut 

framme vid den brinnande bussen för att därefter göra en ny riskbedömning av 

situationen. I och med att polisen var på plats och visade fram KH bedömde befälet att 

det kändes säkrare. KH rundar Sheraton Hotell och ser den kraftigt brinnande bussen 

inkilad under den balk som ska hindra höga fordon att köra in i tunneln.  

 

KH:s befäl bedömer att gasflaskornas brännbara gas håller på att tömmas ur systemet 

(smältblecken har gått) och gav order till sin personal att med stor försiktighet, med 

tanke på bussens gasflaskor, göra ett angrepp med CAFS skum. Syftet med CAFS var att 

lägga upp skum ovanför buss och tunnelmynning på den intilliggande byggnadens vägg 

som riskerade att fatta eld.  

 

KH:s befäl bedömer att de snabbt lyckas begränsa brandens påverkan på fastigheten 

genom att välja taktiken med CAFS. Befälet tog med i sina beslut att CAFS av miljöskäl 

bör undvikas eftersom skum riskerar att tränga ner i mark och rinna ner i 

dagvattenbrunnar. I det här fallet gjorde befälet bedömningen att användningen av 

CAFS-skummet var väl motiverat. Befälet är i efterhand mycket nöjd över att denne tog 

beslut om en aktiv CAFS- insats då risken var överhängande att branden skulle sprida 

sig till fastigheten.  

 

Initialt under släckningsarbetet känner befälet på KH oro över sina två rökdykare som 

arbetade i närheten av bussen. Vid ett tillfälle under släckningsarbetet exploderade, 

troligtvis, en luftbälg på bussen. Smällen från den var mycket kraftig och det flög skräp 

och grus på rökdykaren som befann sig närmast just då utan att skada rökdykaren. 

Relativt snabbt under insatsen gör befälet bedömningen att de fick kontroll över 

branden vilket medförda att branden inte heller fick fäste att sprida sig till byggnaden. I 

det fortsatta släckningsarbetet av bussen återantände branden då och då på grund av 

den höga temperaturen i bussens metallytor. 

 

VBI anländer efter KH:s framkomst och etablerar ledningsplats utanför Sheraton hotell 

och samverkar med polis och sjukvård m.fl. Initialt är inriktningen livräddning, dock 

visar det sig att föraren inte går att lokalisera. VBI etablerar skadeplatsorganisationen 

där YB blir skadeplatschef med två sektorer att styra. KH sektor 1, släckning av bussen. 

ÖM sektor 2, kontroll/skydd mot spridning av brand in i fastigheten.  

 

Bussen brinner snabbt ut. De avspärrningar som etablerades initialt av 

Söderledstunneln hävs. Avspärrningar som beslutas vara kvar blir hela Klaratunnelns 

in och utfarter från centralbron och Sveavägen. Misstanke låg om att evakuerande 

kunde ha tagit sig in i tunneln som till stor del var rökfylld. Denna uppgift kontrolleras 

av KH-rökdykare. Nycklar tillhandahölls räddningstjänsten för att kontrollera 

                                                        
5 Händelsen är terror/pdv-hots relaterad 
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byggnaden ovan branden mot brandspridning. Inga evakuerade hittades i tunneln och 

ingen brandspridning till byggnaden identifierades.  

Efterhand påträffas en skadad/förvirrad person (föraren) på annan plats. Föraren förs 

till sjukhus med brännskador. Räddningstjänsten avslutas klockan 12:56. 

 

 
Bild. Överblick av skadeplatsen under pågående insats. Bussens position samt rökutveckling i samband 

med släckningsarbetet. 

 

 

Gasflaskans 
position 

Gasflaskans 
islagspunkt 
i fasaden. 

Bussens 
position 
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5 Slutsatser 

 Barriärer 

Det system av barriärer som ska hindra höga fordon från att komma in i Klaratunneln 

har fungerat. Barriär fyra innebar stopp i trafiken och hastigheten på biogasbusen 

dämpades. Barriär fem stoppar fordonets framfart. 

 

 
Bild. Bussens position under barriär fem. Två gasflaskor på bussens tak samt en i bussen synliga. 

 

Barriär fem medför att utsläpp av gas samt antändning av gas och buss sker i det fria. 

Ur ett räddningstjänst perspektiv så är detta ett betydligt mer fördelaktigt scenario än 

att ha en bussbrand eller gasläckage inne i tunneln.  Om barriär fem ej hade funnits och 

aktuell olycka inträffat vid Klaratunnelns mynning med gasutsläpp och brand i tunneln 

till följd, hade riskerna för en räddningsinsats ökat avsevärt samt riskerna för skador i 

tunnelkonstruktionen troligtvis blivit betydande. 

 Riskbedömning 

Befälet på KH reflekterade över att händelsen kunde innebära ”särskild insats”. Detta 

tyder på att den riktade utbildning SSBF haft i ämnet har implementerats inom 

organisationen. 

 

KH:s befäl, YB och VBI bedömer vid deras framkomst att gasflaskornas brännbara gas 

på bussen håller på att tömmas ur systemet, troligtvis med anledning av att 

smältblecken har smält. Denna riskbedömning medför att en aktiv släckinsats kan 

genomföras. 

 

Gasflaskornas 
position 
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En av KH:s rökdykare befinner sig i närheten av bussen när en luftbälg rämnar. Vid 

fordonsbränder finns det risk för att inbyggda tryckkärl, oljebehållare m.m. kan rämna.  

Den uppkomna situationen för KH:s rökdykare är av värde för insatspersonal inom 

SSBF att ta i beaktande vid insatser mot fordonsbränder. 

 Taktik 

Användandet av CAFS-skum för att skydda husfasad mot brand bedöms ha fungerat 

bra. 

 

6 Tidigare utredning av olycka med 

Biogasbuss vid Klaratunneln 

I maj 2013 inträffade en näst intill identisk olycka med en biogasbuss vid Klaratunneln 

dock inte med brand som följd. I det fallet körde bussen in i tunneln, gasflaskor på 

bussens tak slogs av och läckande biogas hamnade på vägbanan inuti tunneln. SSBF 

genomförde en fördjupad olycksutredning av denna händelse.6  

 

Utredningen identifierade bland annat behovet av att förstärka barriärerna med fysiskt 

skydd för att hindra för höga fordon att hamna inne i tunneln. Med tanke på de risker 

ett gasutsläpp kan medföra i en tunnel, så 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. 

 

Efter denna utredning har det inträffat ytterligare fall av för höga fordon som kommit 

in i Klaratunneln så som, biogasbussar, bussar och lastbilar m.m. Ett exempel på detta 

är en liknande olycka med likvärdigt scenarion med biogasbuss 2013-12-16. 

 

  

Gasflaskor och buss vid olycka 3013-05-28                Gasflaskor och buss vid olycka 3013-12-16 

 

                                                        
6 Gasutsläpptill följd av trafikolycka med biogasbuss. Klaratunneln i Stockholm 2013-05-28. Se 

bilaga 8.1 
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Räddningstjänstens insats vid den första av dessa två händelser genomfördes på 8 

timmar och 54 minuter. Den andra insatsen genomfördes på 51 minuter. Detta kan ses 

som ett gott exempel på hur SSBF dragit lärdom av en händelse och som därefter bidrar 

till effektivare räddningsinsats.    

 

Trafikkontoret har även förbättrat de barriärer som ska motverka att för höga fordon 

ska hamna i Klaratunnels södra infart sen olyckan 2013-05-28. Exempel på detta är 

utformningen av höjdvarningsindikator/rassel vid barriär 3 samt inkörningsskyddet 

vid barriär fem. 

 

  
 Bild. Höjdvarningsindikator/rassel i plast 2013          Bild. Höjdvarningsindikator/rassel av metall 2019 

 

     

Bild. Inkörningsskydd 2013 (blå/gult ramverk)              Bild. Inkörningsskydd 2019 

 

I ämnet gasdrivna fordon har SSBF även genomfört en kompletterande 

händelserapport av en händelse med gasutsläpp inuti en gasdriven personbil.7 

 

 

 

 

 

                                                        
7 OUK Utsläpp farligt ämne gasdrivet fordon Täby 2019-01-29 
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7 Rekommendationer 

Utredningen har identifierat förbättringsåtgärder. Rekommendationerna är riktade till 

Trafikkontoret i Stockholm i syfte att utgöra ett stöd till deras systematiska 

säkerhetsarbete 

 

- Vid aktuell händelse kan det konstateras att inkörningsskyddet vid barriär fem 

har fungerat fullgott. Med bakgrund av aktuell händelse kan Trafikkontoret med 

fördel se över möjligheterna att förse Klaratunnelns övriga infarter med 

liknande barriär.  

 Delgivning av rekommendationer 

Rapport och rekommendationerna presenterades för funktion, Teknikstöd brand och 

risk i undermarksanläggningar, på Trafikkontoret i Stockholm 2019-03-21 

 

8 Bilagor 

 Fördjupad olycksutredning, Gasutsläpptill följd av trafikolycka med biogasbuss. 

Klaratunneln i Stockholm 2013-05-28 


