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Redegørelse
Person påkørt ved Dyssegård Station
HCLJ2018 - 461
Dato:
Sted:
Infrastrukturforvalter:
Personskade:
Passagerer:

Ulykke
08.09.2018
Dyssegård T.
Banedanmark
Omkomne
1

Personpåkørsel
Tidspunkt:

Togkørsel
Ca. 00:37

Jernbanevirksomhed:
Alvorligt kvæstede

DSB S-tog
Lettere kvæstede

Omkring kl. 00:37, da tog 13202 kørte fra Vangede mod Dyssegård og var under nedbremsning til Dyssegård station, observerede lokomotivføreren ”noget” mellem skinnerne og perronen. Togets hastighed var omkring 45 km/t. Da toget holdt ved perron, kaldte lokomotivføreren op til FC (Fjernstyringscentralen) og
meldte at toget havde ”ramt noget”. Lokomotivføreren orienterede passagererne om at toget måske havde
ramt noget, og anmodede passagererne om ikke at gå derned. En passager gik trods anmodningen alligevel
ned og kiggede, og oplyste kort efter lokomotivføreren om, at en person var blevet ramt og lå bag ved toget.
Ambulance og politi blev tilkaldt. Den ramte lå omkring 60 meter fra perronstart.
Gennemgang af videomateriale fra Dyssegård viste, at personen var en ung mand, som var ankommet med et
S-tog mod Svanemøllen kl. 23:35:20, hvor han steg ud af en af togets bagerste vogne. Personen gik usikkert
ud af toget, væk fra perronens nedgang (i nordlig retning), og lagde sig ca. ½ minut derefter på asfalten på
perronen.
Kl. 23:49 sås en cyklist som kørte hen til og rundt om personen og derefter væk igen.
Kl. 00:32 rejste personen sig op, og gik usikkert hen til perronkanten, hvor han kort efter faldt ned på skinnerne og dermed uden for det område hvor kameraerne kunne optage.
Et vidne, som var i et andet S-tog, oplyste til politiet at hun inden ulykken havde set en tilsyneladende ”meget fuld ung mand ligge og sove på perronen”, og at hun havde ringet og orienteret politiet.
Skolekammerater har til politiet forklaret at de om aftenen op til ulykken var i selskab med den pågældende.
Han havde tidligere på aftenen købt og drukket spiritus, og havde en overgang haft det dårligt. Da de kort før
han skulle med toget skiltes virkede han beruset, men i stand til at tage vare på sig selv. Da de lige inden han
gik ind i toget spurgte om han var okay, havde han svaret at det var han. Han skulle kun køre nogle få stationer før han var hjemme.
Politiet har oplyst at sagen betragtes som en ulykke.
Havarikommissionen har ikke fundet grundlag for yderligere jernbanesikkerhedsmæssige undersøgelser.

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

