
Rllsbasståg 2595 dm 6.3,1956 kund« vid U kM ttD  till fflsclahaaa kl ItaM aj 

m um  utan Urdi ned k%  ftrt pà stoppbocksn vid laikrtitl|fl|«M »Int pi edit 

och utflr an 5f5 ■ hUg dint«

Tåget rar « i ffcrriktningsn rlknnt - w w t t  aålundat I M  107,  O M  1947» 

T M  Hl| UBFe6 j  1851» ÜBF06 jr 1995» I M  871* De fÿim M u t t  « p a m  1 ti|«t 

rar lista* lapa m ir ii ifciMw« Flraren hoppade ir «ta 20 a fttafAr «tapp 

bocken och skadades» dock «J allvarligt*

Rålsbaastågst hade aed hfig hastighet g it t  igensa f Mr ata vísala (vixal 3)t fort- 
Mtt gsaaa korsningsvlxeln t i l i  apir 2 «eh dlrefter genon de två vkxlarna i  
•atre del en av bangirden ite r  la  pi apir 1 och gansa stoppbocksn» am at ed 240 a 
M a  vflxel S« YB06 1087 dssalarsda stoppbockaa och ha— de aed ala bakre del 
I a tnxfèc « liâtene ligata del* 0Be6 1947 haaaade aed aia friare dal pi taket 
t i l l  YB06 1087* Bakre delen av D M  1947 kea a tt  ligga pi friare delen av T M  

8«1 . le tre aista fordonen at od kvar pi apiret* Situât1 owabl 14ei vid alycka- 
plataea frangir i detalj av bifogade fotografier* De Materiella akadsrua kar be- 
rlknata t i l l  et> 300*000 kr*

Mrhfr och underafikningar har givit vid hand an» att brensarna i tiget gitt till» 

nlr aista vagnan befann a ig eia 25 a västar aa vixal 3 och ata 270 a fhaflr 

ateppbockan* Tåget var 102 a lingt» rar för frlnata vagnen haft ata 170 a kvar 

till atsppbsekan» nlr brsasnii^sn bärjade* Broasningen intrldds sanraUkt nlr 

finuren allppt såkorhotapodalon, sea då gått opp i sitt Iver sta liga»

Bnlr end ara Mini ngsrna av ferdoaaas breasutrustning» inkl dea elektriska vtrust- 

■Ingen» ej visat» att något tekniskt fel flrelagat» synss orsakaa till adasëtst 

vara att ffearsa antingen underlåtit att breast i tid eller att han lagt aaaPver* 

kaadtaget 1 fal liga» Be alika llgea» saa ■anlvarhaadtaget kaa inta» frsiipfr av 

blfagsda fetekopia*

W W iea kar uppgivit» att kaa» a edan krlaet flr* lutning ea ast Siarishaaai 

(12*5 ®/ae latnåag av eta 700 a llngd) passerats» lagt ■anPrerhandtagst i liga X 

(asilas U ask ■) ask sedaa efter eta 200 a Art handtags* ytterligare akt stag 

nedåt» alltaå till ligo K  Nlrvid IntrlHt ej någon brsasatng* U  hallar gjorde 

braaaaanawatam någet at slag* Haa tpakte att hastighets«» ssa vid lattaiageaa Mr» 

Jaa varit 71 ka/tia^ (kade* Haa tsanpaåe på fatpsdslaa flr att aMraaaa*



M r  aftgM Hh i w Im  «J halier då rirktia, ftnftt« bun aparka uj>p yifclw 

(pedalen gftr irtwMiÉt ««t i ¿«t** lie* mm  «ak tar m a lt  t å l  aek).

Mtr ban tå«, am tå|«t alwia ale a f  ti—aa ga» ban algMlaa "fara" och 

aana d |  codan i ittaiWk gano» att happa ak !■*> higra aidodlrren.

Anledningen «111 att haadtagat firat lagta 1 x-llgat uppgav CTHw » tata» 

att kaa dlrigeneai anabbt villa "klaa" Lflrlodningen. Mr ban aolar ( t M M  

upplyatea «  att detta går lika aaabH 1 V>atal I- U|H, klar kla tvakaaa 

och saåaa m  kaa kunda ka rfaatailt ai« act 1 atUlae på krtaat Billigen 

lagt handtag at 1 D-llget afe dlraftar 1 lutningen fflrt haaÉMg*  ytterligare 

att ata( nedåt, allt aå till X-llge« te ■aoBwarlngan av handtaget akatt på 

éatta aaaara iltt, finna flrklariag till ftraiaua påatåaafe att M M H tm  

ej givit -tt1*! tid kaaa flk’aania bronsning 1 lutningen.

X tågat aaifljito aa kaafektte aaa biljettgranekare. Dot torde fefe kunna 

anaoa uteelutat, att daaae, aaai uppehåll alg 1 alata ferfeaota kakra Har- 

hytt, vidtagit fegaa åtgärd, aaa medfört, att kraaavarkaa 1 tågat ut feli vit*

Haatigkataa vid kalllalaaan »od otappbafeaa har bertkaata till ata 10 ka/tia« 

Haotighetaisinalcningen (uppskattningsvis M a  80 till 10 ta/tin) på fe alata 

1T0 ■ fraa/Or atoppbockaa tyder på aaraal breaovarkan.

FSraren, mm lr 12 år gaaaal kar »Idigara varit lakeifere ach gan— ått 

lakfirarkura mm tMkalalaa till aatartagaisfIrare 1 aaj U M . Ma har kftrt 

åtakllliga gånger på fewiabaaa.


