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1. Sammanfattning 

1.1 Händelse, plats, datum och klockslag 

Urspårning på sträckan Smedjebacken – Söderbärke med Green Cargos spärrfärd bestående av 
diesellok V5 och en cisternvagn lastad med farligt gods UN 1965 - kondenserad kolvätegasblandning 
n.o.s. (gasol). 

Loket spårade ur med första axeln i färdriktningen vid kilometer 189.746. Urspårningen skedde den 9 
juni 2011, klockan 11:50. 

1.2 Skador och skadekostnader  
(personer, material, omgivning, miljö, utredning) 

Mindre skador på spåranläggningen, kostnad ej känd. 

Mindre skador på lok, kostnad ej känd. 

Utredningskostnad uppgår till ca 22 000 kronor. 

1.3 Orsaken till händelsen 

Direkt orsak: 
Fel i spåranläggningen, spåravsnitt med flera på varandra följande dåliga spårlägen. I huvudsak låga 
skarvar.   

Bidragande orsak: 
Dragfordonets gångegenskaper och fordonskombinationens sammansättning. 

Bakomliggande orsaker:  
Ökad acceptans av brister i spåranläggningen.  

1.4 Åtgärder (förslag, vidtagna, beslutade) 

Förslag till åtgärder: 
Krav på åtgärder av fel som överskrider gränsvärden bör vara tydliga, åtgärdas och följas upp i någon 
form av vedertaget system. Krav på redovisning av handlingsplaner för sträckor med så många fel att 
de inte kan åtgärdas inom rimlig tid. 

Hastighetsnedsättning på sträckor som i detta fall har flera på varandra följande fel på kort sträcka 
med fel som kan samverka och orsaka urspårning. 

Vidtagna åtgärder: 
Spåravsnittet på olycksplatsen åtgärdades efter urspårningen.   

1.5 Övriga iakttagelser 

De som trafikerar och trafikleder anläggningen har i princip upphört att rapportera brister. Brister 
rapporteras bara sporadiskt och i liten omfattning. Förvaltaren kan därför tro att anläggningen är i 
acceptabelt skick, och vidtar bara de mest nödvändiga åtgärderna. Till exempel det som tekniskt 
bevisas av en STRIX-mätning. 
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2. Beslut om utredning, genomförande och syfte 

2.1 Beslut om utredning och genomförande 

I Trafikverkets föreskrift BVF 1906 föreskrivs att undersökningsansvarig ska se till att alla 
järnvägsolyckor, elolyckor, tillbud och avvikelser som medfört säkerhets- eller miljörisker 
undersöks. Den, enligt arbetsordningen, undersökningsansvarige ska fatta beslut om undersökning 
av händelse. 

 
Till utredare utsågs Mats Fhanér Utredare, Trafik Järnväg, Produktion Olyckshantering. 

Fakta kommer bland annat från Trafikverkets olycksberedskap och järnvägsföretaget.   

Ur Trafikverkets informationssystem har uppgifter om spåranläggningen inhämtats. 

2.2 Syfte med utredningen 

I Trafikverkets handbok BVH 1906 beskrivs syftet med utredningsverksamheten. 

Undersökning av olyckor och tillbud till olyckor är en viktig del av verksamhetsuppföljningen och 
syftar till att: 

- uppfylla gällande lagkrav 

- klargöra orsakerna till händelsen 

- klarlägga om åtgärder behövs för att undvika eller begränsa följderna av liknande 
händelser 

- utgöra beslutsunderlag för justering av organisationen, investeringsbeslut, drift- och  
underhållsrutiner etc. 

- vara underlag för forskning och utveckling 

- vara underlag för skadereglering. 

 

3. Faktabeskrivning 
En tidtabellsenlig spärrfärd med nummer 76773 med tänkt färdväg Smedjebacken – Fagersta avgick 
från driftplatsen Smedjebacken.  

Spärrfärden bestod av ett diesellok typ V5 och en cisternvagn lastad med farligt gods UN-nummer 
1965 - kondenserad kolvätegasblandning n.o.s. allmänt kallat gasol. 

Lok V5 har tre axlar i styvt ramverk. Loket gick med den korta änden främst. Cisternvagnen var en 
boggivagn med fyra axlar, två i var boggi.  

Vid kilometer 189.746 spårade loket ur med den första axeln i färdriktningen. 
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På bilden nedan syns fordonskombinationen.  

 

 På bilden nedan syns fordonen på olycksplatsen, med den första axeln urspårad.  
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Urspårningen skedde enligt föraren efter det att loket hoppat och kastat på spåravsnittet. 
Spärrfärdens hastighet vid urspårningen bedömdes av föraren till mellan 55 – 65 km/h.   

Spåranläggningen på olycksplatsen består av skarvspår, 43 kg räls befäst med spik och heyback på 
träslipers som vilar på makadambädd. Största tillåtna hastighet (sth) på sträckan är i huvudsak 90 
km/h men sträckor med 80 och 60 km/h förekommer. På platsen för urspårningen var sth 90 km/h.  

2011-04-30 utfördes en så kallad STRIX-mätning på sträckan Fagersta – Smedjebacken. En STRIX-
mätning är en form fysisk körning som sker med en särskild för ändamålet utrustad mätvagn. 
Mätningen omfattar kontroll av rälsens spårvidd, skevning, höjd och sidoläge. Mätresultatet 
presenteras i form av diagram och på ett dokument C-FEL SPÅRLÄGE.  

I listan C-FEL SPÅRLÄGE redovisas två typer av fel.  

- Fel som vida överstiger acceptabla gränsvärden och kan vara urspårningsfarliga. Den typen 
av fel markeras med fet text i listan. 

-  
- Fel som överskrider använda gränsvärden, utan att vara urspårningsfarliga, men bör 

kontrolleras. 

De fel som kan vara urspårningsfarliga anmäls omedelbart från pågående STRIX-mätning till 
närmaste bandriftledare. Bandriftledaren upprättar ett OFELIA-ärende och skickar en felavhjälpare 
till platsen.  

Felavhjälparen som i de här fallen måste vara en besiktningsman gör en bedömning av felet. Den 
faktiska allvarlighetsgraden på felet avgör vidare hantering. Det kan vara från att begära trafikstopp 
till att låta det bero och ingå i det ordinarie underhållet.  

En STRIX-mätning är ingen säkerhetsbesiktning utan en oberoende mätning som utförs för att ge 
ansvarig banförvaltare ett underlag för ordinarie drift- och underhållsarbeten på spåret. 

Beroende på banans besiktningsklass ska STRIX-mätning utföras olika antal gånger per år. På den 
aktuella banan råder besiktningsklass B3, vilket innebär att STRIX-mätning ska utföras 4 gånger per 
år. 

Resultatet i form av C-FEL SPÅLÄGE från STRIX-mätningen 2011-04-30 på sträckan Söderbärke – 
Smedjebacken påvisade ett sextiotal fel på spåret som överskred gränsvärdena. I princip var alla de 
felen höjdfel, och i huvudsak beroende på låga skarvar.  

En senare STRIX-mätning som utfördes 2011-08-30  påvisade i stort sett samma felbild. På 
urspårningsplatsen fanns ett spåravsnitt på cirka 100 meter (kilometer 189.748 – 189.758) med flera 
på varandra följande dåliga spårlägen. I huvudsak låga skarvar.   
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På bilden nedan syns spåret bakom den urspårade rörelsen, cisternvagnen kan anas längst bort på 
spåret. De låga skarvarna kan ses med blotta ögat.  

 

Utredaren åkte den aktuella sträckan Smedjebacken – Fagersta tillsammans med Green Cargos 
utredare, med exakt samma fordonskombination och i övrigt identiska förhållanden. Det allmänt 
dåliga spårläget och fordonskombinationen gjorde resan till en obehaglig upplevelse. Vid ett flertal 
tillfällen var stötar, slag och sidokrafter så höga att vi befarade en ny urspårning. Och då var 
hastigheten endast vid ett fåtal tillfällen över 60 km/h! 

Loktypen V5 är känd för att ha dåliga gångegenskaper vid linjekörning. Loket gick med den korta 
änden först vilket ytterligare bidrog till att gången blev hård och stötig. Det medförde bara en 
godsvagn och utgjorde därmed en kort fordonskombination. Lokets gång påverkas av det antal 
vagnar och vikt som det drar. Gångegenskaperna brukar bli bättre och lugnare med fler vagnar 
tillkopplade. 

Vid samtal med förare av godstransporter på sträckan Smedjebacken – Fagersta uppgav de att de inte 
längre fann det meningsfullt att rapportera dåliga spårlägen. Några åtgärder kopplade till 
rapporterna har aldrig kunnat konstateras. Trots försök med punktinsatser med exakt beskrivning av 
feltyp och plats har inga märkbara åtgärder vidtagits. 

Vid samtal med lokaltågklarerare på driftplatsen Smedjebacken uppgav de att rapporteringsgraden 
från lokförare på sträckan minskat avsevärt. Lokaltågklarerarna fann det heller inte meningsfullt att 
vidarerapportera dåliga spårlägen. Då inga åtgärder synes vidtas.  

Förare av godstransporter och lokaltågklarerare tycks ha resignerat vad gäller rapportering av brister 
i spåranläggningen.  
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Vid samtal med förare av resandetåg av motorvagnstyp (Regina) uppgav de att spåranläggningen på 
sträckan Smedjebacken – Fagersta upplevdes som acceptabel. Tidtabellen var genrös varför de sällan 
behövde köra med högsta tillåtna hastighet 90 km/h. Motorvagnstågen har en modern konstruktion 
med goda gångegenskaper och hög komfort.  

 

4.  Analys 
Händelseanalys 
Händelsen uppstod på grund av flera på varandra följande höjdfel med överskridna gränsvärden i 
form av låga skarvar på en koncentrerad del av spåranläggningen, i kombination med dragfordonets 
gångegenskaper och fordonskombinationens sammansättning. 

Konsekvensanalys 
Konsekvenserna av urspårningen hade under andra förhållanden kunnat bli förödande för människa, 
miljö och egendom. Lasten i form av ”gasol” har erkänt farliga egenskaper.  

Den låga hastigheten bidrog sannolikt till att de skador som uppstod blev begränsade. 

Barriäranalys 
De barriärer som kan sägas ha brustit är att kategorisera som tekniska, men kräver någon form av 
resonemang om acceptans av brister i förhållande till ekonomi för att förklaras. Utredaren saknar 
djupare kunskap om de system som ska styra drift- och underhåll av spåranläggningar, men har 
försökt att sätta sig in i hur det fungerar genom att diskutera det med stråkansvariga, banförvaltare, 
byggledare, entreprenörer och övriga som är insatta i problematiken. 

Resultatet efter en så kallad STRIX-mätning blir bland annat en C-FEL SPÅRLÄGE-lista. 

I den listan finns förtecknat fel som kan vara urspårningsfarliga, och fel som överskrider gränsvärden 
utan att för den skull kunna vara direkt urspårningsfarliga. 

Urspårningsfarliga fel åtgärdas per omgående. Felen anmäls och registreras i det elektroniska 
systemet OFELIA där också åtgärder för felavhjälpning framgår. Det framgår däremot inte av 
OFELIA att det anmälda och åtgärdade felet uppdagades på grund av en STRIX-mätning. Så där 
saknas en koppling. 

Vissa drift- och underhållsentreprenader delger förvaltaren åtgärdade fel genom att skicka in en 
kvitterad C-FEL SPÅRLÄGE-lista. Men respektive förvaltare har frihet att skapa egna rutiner för hur 
hanteringen ska gå till. 

Tidigare åtgärdades i princip alla fel på C-FEL SPÅRLÄGESLISTA, även de som ”bara” överskred 
gränsvärdet utan att vara direkt urspårningsfarliga. I dag med en annan ekonomisk förutsättning 
tvingas banförvaltare acceptera sådana fel och använder i stället informationen i listan för att planera 
in åtgärder i samband med det löpande underhållet. Banförvaltare har naturligtvis alltid en möjlighet 
att beställa omedelbara åtgärder om han finner det nödvändigt. 

Således finns en ökad acceptans av fel som överskrider gränsvärden, som tidigare saknades. Det 
saknas ekonomiska medel att åtgärda den typ av fel i den omfattning som gjordes tidigare. 
Spåranläggningen genomgår då en gradvis nedbrytning med försämrad standard som resultat.  

Man kan också säga att det förekommer en missriktad välvilja från förvaltarhåll. Den kända 
standardförsämringen borde resultera i hastighetsnedsättningar för att inte äventyra säkerheten. 
Men på grund av risk för försämrade möjligheter och förutsättningar för järnvägsföretagen och 
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trafikledningen, undviker man i det längsta att vidta hastighetsnedsättning. Då resultatet som i det 
här fallet blev en urspårning med trafikstopp, gynnade det inte på något sätt vare sig järnvägsföretag 
eller trafikledning.  

Det kan heller inte uteslutas att drift- och underhållsentreprenören tonar ner felens betydelse för att 
undvika hastighetsnedsättningar. För många fel i spåranläggningen skulle kunna vara ett negativt 
signum för entreprenören. Någon form av bevis för att underhållet inte motsvarar det avtalade, att 
entreprenören av någon anledning inte utför sitt uppdrag så som beställaren avsett. 

En barriär för att undvika urspårningen hade kunnat vara en hastighetsnedsättning.  

Men den yttersta barriären för att undvika urspårning är en fullgod spåranläggning. 
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