Statement 2021-389

Valby, personpåkørsel d. 07-11-2021.

OFFENTLIGGJORT AUGUST 2022

FORORD
Havarikommissionen undersøger ulykker og hændelser på jernbaneområdet med henblik på at
forbedre jernbanesikkerheden og forebygge ulykker.
I overensstemmelse med jernbaneloven afspejler dette statement Havarikommissionens undersøgelser
og sikkerhedsmæssige vurderinger af omstændighederne ved ulykken eller hændelsen samt dens
årsager og konsekvenser.
Undersøgelserne har alene et jernbanesikkerhedsmæssigt formål og tager ikke sigte på at placere skyld
eller erstatningsansvar. Derfor kan enhver brug af dette statement til andre formål end at forbedre
jernbanesikkerheden eller forebygge jernbaneulykker og -hændelser, føre til fejlagtige eller
misvisende fortolkninger.
Eftertryk - også i uddrag - er tilladt med tydelig kildeangivelse.
.
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Underretning
Havarikommissionen fik d. 07-11-2021 kl. 04:50 meddelelse fra Banedanmark om en personpåkørsel i
Valby.
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RESUMÉ

Politiet har oplyst, at en ukendt mand havde rettet henvendelse til personalet i kiosken på
Valby Station og oplyst, at der lå en person på togskinnerne på spor 3.
Der var ingen tog, som havde meldt om en personpåkørsel.
Gennemgang af videomateriale fra Valby Station viste, at personen var en ung mand, som
var ankommet med et S-tog mod København H kl. 00:59. Personen henholdsvis sad på
flere bænke på perronen og henholdsvis gik usikkert rundt på perronen mellem spor 3 og 4
og frem til kl. 02:48. Her gik personen hen mod et ankommende S-tog uden at stige ind.
Umiddelbart efter toget havde forladt Valby Station, kunne personen ses gående usikkert
hen mod perronkant og falde ned i spor 3. Personen bevægede sig lidt i sporet og lå derefter
stille. Kl. 03:18 ankom et S-tog i spor 3 og ramte personen. Togets lokomotivfører har
oplyst, at denne ikke bemærkede noget i sporet.
Bekendte har forklaret til politiet, at personen havde været til fest om aftenen op til
ulykken.
Politiet har oplyst at sagen betragtes som en ulykke.

Efter gennemførelse af indledende undersøgelser og evaluering af de tilgængelige data er
Havarikommissionen nået til den konklusion, at yderligere undersøgelser ikke vil lede til
sikkerhedsanbefalinger af forebyggende karakter eller vil afdække forhold af væsentlig
betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til jernbanelovens § 83 har
Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere undersøgelser af sagen.
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Resumé

Ulykken skete på Valby Station i spor 3, som er det sydlige af de to S-togsspor på Valby
Station.

