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HJÄRNBLÖDNING ORSAK TILL BUSSOLYCKAN 

Den 4 december 2014 välte en buss utanför Tranemo. Bussen var på väg till en julmarknad i 

Köpenhamn med ett 50-tal resenärer när den plötsligt körde av vägen. Nu berättar chaufförens 

syster att en hjärnblödning var orsak till den tragiska olyckan. 

Flera människor skadades och en förolyckades i den hemska olyckan på väg 27 när turistbussen från 

Gislaved kom över på fel sida av vägen och körde ner i diket där den välte. Chauffören, som under natten 

till söndagen avled till följd av sina skador, var en mycket erfaren bussförare. För att få slut på 

spekulationerna har hans syster nu avslöjat att han drabbades av en massiv hjärnblödning vilket var 

orsaken till att olyckan kunde inträffa.  

– Min bror kan inte hållas skyldig. Om han hade vetat att han skulle få en hjärnblödning hade han aldrig 

satt sig i bussen, säger chaufförens syster Yvonne till tidningen Värnamo Nyheter den 7 december. 

Redan på kvällen den 4 december sade VD:n för bussbolaget GF:s Trafik Mikael Johansson till TT: 

– Vi vet inget säkert ännu men med tanke på att bussen enligt uppgift vinglat till och gått över 

på fel sida vägen tyder mycket på att chauffören blivit sjuk. 

Media rapporterade snabbt om olyckan, men vissa uppgifter var felaktiga. Bland annat uppgavs det att 

bussen skulle ha varit full av skolbarn vilket satte fart på mediedrevet. Det är bra att snabbt få information, 

men risken med att journalisterna är snabba på pucken när det gäller att rapportera kring stora 

olyckshändelser är att uppgifter inte faktagranskas ordentligt.  

Tranemo Kommun anordnade krisstöd för anhöriga till de drabbade och rapporterade samtidigt på sin 

hemsida kortfattat om olyckan. De som sökte information på kommunens hemsida och ville ha mer stöd 

och uppgifter om olyckan hänvisades till 114 14, och det har inte tillkommit någon information senare än 

16:45 den 4 december. Kommunen bör få ut mer information till de som söker den på deras hemsida. 

Det går att rapportera om en stor olycka utan att gå in på obekräftade detaljer. Källkritik och 

faktagranskning är aldrig så viktigt som i dagens läge då nyheter sprider sig som en löpeld med hjälp av 

sociala medier. 



KÄLLOR: 

- Värnamo Nyheter: http://www.varnamonyheter.se/artikel/119968/hjarnblodning-orsakade-

bussolyckan 

- Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6036402 

- Tranemo Kommun: http://tranemo.se/Nyheter/Bussolycka-mellan-Mossebo-och-Kroksjon/ 
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