
Kör säkert  
i Muskötunneln



Om olyckan är framme
Ett annat sätt för dig att öka säker-
heten är att ha kunskap om hur du 
ska agera om olyckan är framme. 

Vid olycka:

Så här larmar du 
Använd de väggfasta hjälptelefoner-
na om du ska larma om brand eller 
olycka. Avståndet mellan hjälp- 
telefonerna är ca 200 meter och de 
är anslutna till trafikcentralen,  
Trafik Stockholm, som larmar vida-
re till SOS/112. Du kan också larma 
via din mobiltelefon. Är mobilen 
ansluten till 3G-nätet kan du alltid 
ringa till SOS/112, även om det inte 
går att ringa vanliga samtal.

Hastighets- 
begränsningen 
är 50 km/tim.

Du får inte köra 
om andra fordon 
i tunneln.

Larma Utrym 
tunneln

Hjälp 
varandra

Muskötunneln ...
är en av Sveriges längsta 
vägtunnlar. Den är närmare tre 
kilometer lång och förbinder 
Muskö med fastlandet.
 För att du som åker i tunneln 
ska färdas säkert finns det en 
del saker som är viktiga att 
veta. 
 Vi på Trafikverket är ytterst 
angelägna om att säkerheten 
är den bästa möjliga. Därför har 
vi installerat en del säkerhets-
teknisk utrustning som brand-
larm, ventilation, brandgas- 
styrning, hjälptelefoner, bommar 
och kameraövervakning. Du 
märker det också genom att vi 
arbetar med underhåll under 
kvällar och nätter, då trafi-
ken lotsas genom tunneln. Vi 
stänger av tunneln för allmän 
trafik när farligt gods ska 
transporteras.
 Du som trafikant kan också 
hjälpa till att öka säkerheten. 
Bland annat genom att hålla 
hastigheten och och visa hän-
syn till övriga trafikanter.

Nödtelefoner för 
direktkontakt med 
trafikcentralen.



Utrym tunneln om det brinner
Om en olycka inträffar stängs in-
farten till tunneln av med hjälp av 
vägbommar. Om en mindre brand 
uppstår och du är van att hantera 
en handbrandsläckare så kan du 
använda de brandsläckare som finns 
längs tunnelväggen. 

Tänk på att snabbt utrymma Muskö-
tunneln innan det bildas för mycket 
brandgaser. De enda utrymnings-
vägarna är via tunnelmynningarna. 

Ha gärna för vana att lyssna på bil-
radion för viktig trafikinformation. 

Fakta om Muskötunneln

Muskötunneln är 2 910 meter 
lång och ligger ca 65 meter under 
vattenytan. Den fria höjden är  
3,9 meter i den dubbelriktade 
tunneln. Tunneln byggdes för 
Fortifikationsverket och öppnade 
för militär trafik 1963. I mars 1964 
öppnades tunneln för allmän trafik. 
I dag passerar ungefär 1 300 
fordon dagligen tunneln.

Utöver de säkerhetstekniska 
installationerna med system för 
kommunikation, branddetekte-
ring, luftmätning, kameraöver-
vakning och avstängning har 
följande åtgärder beslutats gälla i 
förebyggande syfte av länsstyrel-
sen i Stockholm:
• Omkörningsförbud
• Hastighetsbegränsning 50 km/
tim
• Transport av farligt gods får 
enbart ske i avstängd tunnelDu ser avståndet till tunnelmynningarna på 

skyltar längs tunnelväggen. 

Hjälp varandra ut ur tunneln
För att utrymningen ska gå snabbt 
är det viktigt att alla hjälps åt. Varna 
alla trafikanter som inte har lagt 
märke till att tunneln ska utrymmas. 
Hjälp andra trafikanter som inte 
kan vända med sitt fordon, så att de 
får hjälp ut ur tunneln. Det kan ta 
tid innan räddningstjänst kommer 
till platsen. Följ de instruktioner du 
får av räddningstjänst eller annan 
personal.



Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

trafikverket.se
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trafikverket.se
trafiken.nu  

Trafikverkets kontaktcenter: 0771-921 921

Läs mer om säkerhet i vägtunnlar: 
trafikverket.se/tunnelsakerhet

Ha koll på trafikläget:


