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SÖDRA DALARNAS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Handläggare: Claes-Göran Morén 0226/ 64 58 18
claes-goran.moren@avesta.se

Undersökningsprotokoll
Olycksförloppsutredning
Anledningen till undersökningen: Trafikolycka Tåg – personbil, 2 st omkomna i personbilen.
Plankorsning vid Mursjövägen NÖ Skommarbo 737 90 Engelsberg.

Uppdragsgivare:
Uppdrag:
Undersökningen utförd:
Bilagor:

Postadress
Axel Johnsons väg 70
774 34 AVESTA

SDR
Olycksförlopp
Claes-Göran Morén
Fotobilaga / ritning
Insatsrapport

Telefon
0226-64 58 00

Fax
0226-64 58 31

E-post
SDR@avesta.se

Upplysningar om olyckan / grundfakta
Larmtid:
Adress
Olyckstyp:
Objektstyp:
Olycksorsak:
Insatsrapport SDRnr:
Kvalitetsgranskad av:

Fredag 2014-09-19 kl 14:11:24
Plankorsning Mursjövägen NÖ Skommarbo
737 90 Ängelsberg
Trafikolycka
Tåg - personbil
Föraren av personbilen uppmärksammar ej
ankommande tåg, åtlyder ej Stopplikt.
2014/00873
Daniel Lundin 2-stf. Rch

Omfattning av utredningen
Underlag och förutsättningar för utlåtandet
Platsbesök, fotodokumentation, intervju av insatspersonal.

Händelse- Olycksförlopp
Omfattning vid ankomst
Persontåget kvar på rälen, främre hjulen hade dock åkt av rälen och stod på slipers/grusbädd. C:a
350 meter efter kollisionsplatsen.
Personbilen låg c:a 30 meter från kollisionsplatsen ute på en åker c:a 12 meter från banvallen på
samma sida som bilen kom ifrån, på vänster sida i tågets färdriktning. 1 person kvar i
personbilen, bältad den andre låg på marken bredvid fordonet.
Räddningstjänstens åtgärder
Räddningstjänsten U19 Virsbo är först på plats. Konstaterar tillsammans med ambulanspersonal
att de 2 personer som färdades i personbilen är avlidna.
Personal från U19 samt ambulanspersonal tar hand om de avlidna, en ligger utanför fordonet,
den andre är kvar i fordonet bältad. Plockas ut ur fordonet av räddningspersonal.
Fordonet säkrades mot brand med skum då läckage av bensin konstaterades, även ett
uppsamlingskärl ställdes fram för uppsamling av det som var möjligt av kvarvarande bränsle i
tanken.
IL 2 25-5080 begär under framkörning trafikstopp samt räddningsfrånkoppling. Får även detta
bekräftat från trafikledningen 14:37:47. Vid framkomst konstateras även att strömavtagaren på
tåget ej är nedtagen utan fortfarande har kontakt med ledningen därför beslutas om
skyddsjordning på båda sidor av tåget innan evakuering av tågresenärer påbörjas.
Räddningstjänst, ambulanspersonal samt polis hjälps åt att evakuera resenärerna från tåget till en
väntande buss som står på en större väg, Ängelsbergsvägen c:a 800 meter från olycksplatsen.
Detta p g a att Mursjövägen är för smal och krokig för en fullstor buss att kör på. Några
passagerare valde att gå till bussen, de som så önskade kördes dit med polisens minibuss.
Utryckande styrka
U19 Virsbo: 2 24-1960, 2 24-1910 = 1 + 4
U10 Västerås: IL
U60 Fagersta: 2 24-6010 = 1+4, 2 24-6050 = 1
W50 Avesta: 2 25-5080 = IL

Skadeomfattning
Personbilen är totaldemolerad, tåget har skador i fronten, slipers då urspårning skedde, delar av
övergångstrallen har följt med tåget en bit, elskåp på banvallen har demolerats av personbilen.

Undersökning
Omständigheter
Olyckan har inträffat på en obevakad järnvägsövergång, 2 st omkomna män i ålder 74 resp 87.
Hemmahörande i
. Föraren stannar ej vid plankorsning där det råder stopplikt
utan kör ut i korsningen precis framför det ankommande tåget.
Solen hade en låg position. Kan vara en bidragande orsak då detta ev kan ha varit bländade för
föraren.
Platsbeskrivning
Obevakad plankorsning med stoppskylt på båda sidor. Platsen är på en raksträcka både avseende
väg och järnväg. Sikten är från vägen vid stoppskylten från det håll som personbilen kom 600
meter åt vänster sydlig riktning, > 1000 meter åt höger nordlig riktning varifrån aktuellt tåg kom
ifrån.
Vid detta tillfälle så låg det en större rishög för flisning på den högra sidan om vägen i
personbilens färdriktning. Avstånd från plankorsning till rishög 17 meter.
Klart väder med torrt väglag rådde.
Olycksorsak
Personerna som färdades i personbilen var i området för att enligt uppgift titta på och fotografera
förödelsen efter den stora skogsbranden. De hade varit fram till den gård som ligger c:a 120
meter öster om plankorsningen och frågat om lämplig väg. Blev hänvisade till ett område, när de
sen körde från gården tillbaka samma väg dom kom ifrån så har föraren enligt lokföraren ej
stannat för stopplikten, ej heller som det verkar sett det annalkande tåget utan bara kört rätt upp i
korsningen varvid tåget träffar fordonet mitt på sidan och skickar iväg fordonet ut på en åker på
vänster sida i sin färdriktningen. Enligt vittnesuppgifter så har de boende på gården hört tåget
signalera och sedan skedde kollisionen direkt efter. Personerna i fordonet torde ha avlidit
tämligen omgående.

Sammanfattning – Erfarenheter – Utlåtande
Svår trafikolycka mellan personbil – tåg på en obevakad plankorsning, 2 st personer omkomna.
Okänt varför föraren av personbilen ej åtlydde/observerade gällande stopplikt.
Tyder på ett behov av att Banverket jobbar vidare med att minska på antalet obevakade
plankorsningar alt. förser befintliga med ljud, ljus och bommar.
Psykiskt påfrestande arbete för räddningstjänstpersonal vid en sådan här svår olycka med avlidna
personer involverade samt arbetet med omhändertagande av kroppar.

Bild 1: Avstånd mellan kollisionsplats och personbil = 30 m.
Lilla pilen höger sida på bilden visar var del av övergångstrallen hamnade.

Bild 2: Övergångstrallen.

Bild 3: Totaldemolerad personbil.

Bild 4: Skyddsjordning utförd.

Bild 5: Siktavstånd från det håll som tåget kom ifrån > 1 km.

Bild 6: Islagspunkt plankorsning.

Bild 7: Deformerat elskåp banvallen.

Bild 8: Rishög som delvis skymde sikten.
Huset som dem förolyckade hade varit och frågat om vägen.

Bild 9: Avstånd mellan rishög och rälen = 17 m.

Bild 10: Vy från vägen mot järnvägen före rishögen.

Bild 11. Rishögen i sin helhet.

Bild 12: Stopplikt råder vid plankorsningen.

