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I M  2595» M  « *  M i t a —  kl 19. J6, toute lflfcr «j H«—  «Im MM» n i  
MU f«rt pi stoppboekan «14 laftataligMa—  alutpuakt. A fH  baatod n  
4 O M a p f i  M k t n  ngatr gUk M M  «topptaotaa. t a  fin it  n p n  
h— I» I m parte, mí U « v  M 10 a Ufer« la b i r la n .  ta tr® Mtaata 
wgMM 1 tàg*t n r  Unta. In*a w m é  AMMMi W h w  happ«ta m I P r  
ftwfli atapptata—, iw iU  han « M U  stator, dock «j llw farllpi

IM v I r t l f i l «  w  lafd «ta U flv lM lfH l«  vlata MM MU 2595. IM« ti- 
m  gava slfoalaa »Fm» «14 1—1—tal. 1kl tar uppgivit stt »i—»Ur p n  
44 «I l MflMta O N  H k M ta  MU rtittoMhiNt (Mb m 200 ■ ftaMTM ikp r  
kèW i t a  wpptaallar ttfrti h**ti*hat ttU «• 80 ta/Ua.

tal ta— » m n r l  AaJS, tar bip H «lg IUI St art ta— ,

■pa uppftftar «  «M w  ta« «J arbi m u I— .
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Bed A m  ter n ü ilit  AIa SinrUhwn i l l  x%af itti taar knM  
M M  Mm. T&U paUaan ter Ptamrm  uppgivit att U«rt MM 
Mi 80 W ti* 1 Mb 900 a llaiga U  */aa lutnlngwi not IM M M  
oeh att ban so» va*U*t "lagt ur all* vtaUr" aah McmM utan 
att fi utalag pa m m H n , Baa hate ¿Uraftar tiMUt aMMaMaM* 
pedaXen 1 battaa (nödbrwjoiUgat). I j M U » m u  arbtflla utalag. 
Man Mia M lyft upp ratalaa 1 »rra XK«at utan flUji.

i m  har prorat 4a trA MkmM vagnama 1 tljrthMI, ttflM M  
teaatatazadaa aj. Bw flrtterta friaaana boggiar ter grthrt Ml «If 
I narkaa oah Mr aj in— it vaMrMMa, H aaatlfga Mrrlfa h|A 
flam faroaapiattor, ft iClana p& teagtadm flnaa fcroaaapftr 100 
4 190 a.

MMrfilMww Inaa 1 tlgat bar aj Mrt atgaalaa "IMa*. Oat 
Mr aagf att alinalaa Mtrta aai Mv ton. LufMnqpraaaar Mr 
M^rM till ttarlaMana (Hr fortaatta yrar.

MatlMHw M  atappfcaaMaa ulMlia uppakattar « a n  till JO 4 
to Wti*.

MtfiraHtelnaaina fwFtalttar ft ■wfcw.

l i r a  7.3.1957



Anteökningar vid diskussion 
1 plenisalen 9.3.19J7 ang 
urspåringen av tåg 2595 1 
Simrishamn 6.3.1957.

©
y Närvarande» Qd Upmark, Öd Oredsaon, Öiö Alström, 

Öl Kilsson, Brd Hurve, Fsekr Psrsson, 
13 Carnsjö

Här brd Hurve kom till Simrishamn på förmiddsgen den 7/3 hade de två bakers- 
ta vagnarna i tågsättet dragits undan från urspåringsplatsen. De 4 främsta 
stod kvar. Vid urspåringen har främsta vagnen gjort en luftfärd} den har ej 
kanat utför stupet.

Tågets sammansättning var framifrån i färdriktningen: l) TBo6 1037 
2) 0Bo6 1947 3) IBo6 861 4) UBF06 j 1851 5) UBF06 j 1995 6) IBo6 871.

P& tredje vagnens bakre boggi hade hjulen en 35 mm lång bromsplatta tvttrs 
Över hela löpbanan.

Vagnarna nr 5 och 6 har ookså bromsplattor. Vagnarna 1« 2 och 4 har ej ut* 
präglade bromsplattor men tydliga tecken på hård bromaning. På rälsma 
finns särken efter bromsning med början 20 & 25 m framför ingångsväxlarna. 
Märkena blir eedan kraftigare.

Det elektriaka systemet var intakt.

Med lånad kompressor uppladdades trjrokluftsjrstamet på främsta vagnen. Broms- 
manometrarna i A- och B-ändarna gav utslag.

Föraren, som är oa 35 år, omskolades 1 juni 1956. Han var tidigare lokeldare. 
Han har kört åtskilliga gånger på Si nr 1 ahamn. Han hade dook ej fullt klart 
för sig att sth i ingångsväxlarna var 25 km/tim.

Föraren har vid samtal med Hurve uppgivit att han ej som polisens förhörs
protokoll anger lagt ur växlarna. Sista uppehållet före Simrishamn var i 
Järreatad. Vid Bjärsjö hade han fått signal från tbfh att inga avstigande 
fanns oeh då påstigningsmärket ej var utfällt, passerade han platsen. 9t hem 
kommit in i 12,5 °/oo lutningen före Simrishamn, var tågets hastighet
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75 W t i m .  Han hade ««dan dragit tillbaka O r k u d U | t t  ooh låtit Inf tan i 
körledningen g& ut. Rågon sekund dlraftar bada han fört handtaget 1 broaa— 
lXga men aj fått utslag på bromsmanometarn. Han bada då traapet säkerhata- 
padalaa i botten, atått på den men aj hallar fått utslag, Krattar häda han 

? försökt sparka upp padalan i övre läget (pedalen går automati akt upp i det
ta l&ge, man det tar normalt 6 V 8 sek). Signalen Tara* (ej fullt regle- 
neataealig) hade han gett flera gångar, D& han förstod, att han aj skalle 
ln»—  stanna tåget, hade han 18st förreglingen av dörrarna, öppnat hägra 
dörren ooh var redan vid Ingångsväxlarna beredd att hoppa. Han hade 4te 
eller Sta växeln inlagd,

(genom växelkurval
Tåget gick in med bog fart på spår £t där det krängde våldsamt. Tåget gick 
•edan genom växelkurva tillbaka till spår 1, innan det töraade mot a topp
bockan. Föraren hoppade a▼ ca 20 m framför stoppbooken. Avståndet mellan 
hans tre första steg var ca 5 m. Han bar tydligen hållit faat vid buaeen.

Ernbergs läderfabrik, som ligger i närheten av bangården, hade på kvällen 
strax före urspåringen blåst pannorna med vattenånga. Detta har åstadkoamit 
ett islager på sadeln till en moped, som stod vid magasinet. Mopeden ägdes 
av en stationskarl, som stod vid ingångsväxlama. Han hade hört signalen 
"Tara") strålkastarna var då aj avbländade. Vädrat var klart. Tidigare på 
dagan hade det varit solsken. Vinden var östlig.

På fråga av Hurve har rbsf ssgt, stt det ej är alldelea uteslutet, att 
faromamanometern visat utslag.

Den 8/3 på kvällen var alla vagnarna åtar upptagna på spår.

Iö Camsjö meddelade, att han tillaaanana med fard Hurve, 18 Carlsson, Dkr, 
ooh iö dhrn, lokstf i Istad, undersökt vagnarna ooh provat bromsarna. Alla 
elektriska manöver ledningar ooh kopplingsställan var felfria. Huvudström- 
brytaren slogs till, varefter man kontrollarade att broms- ooh lossventi- 
lerna hade apännlng, då körhaadtaget ladas i lossläge, ooh att späaniagea 
var urkopplad, då handtaget lades i bromsläge.

W r  att få bel/saiag på instrumenten i förarhytten aåste en ljusramp ha 
späaaiag. laligt rbef var aå fallet, aea uppgiften bar ej bestyrkts. Ljuset 
i vagaaraa 2, 3 ooh 4 Tar släakt. Det är ej käat oa siktrutoraa hade späa- 
■iag.

Seedat ng hade ej akett.

Set har uppgivits, att tåg ofta kört på stoppbodken.
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▼art har atoppbockeneplanka tagit vägen?

▼lika h t  Ma tkl och daa itk( a CM* itod Tid växeln, har hBrt signalerna 
■Fara"? Tar har tåget befunnit alg» da signalerna hörta?

Väderleken dea 6/3 «alian kl 18 - 19.30? Vind? Vindriktning? Temperatur? 
Luftfuktighet? ate. Grad av utstrålning? Uppgifternaa pålitlighet? Dfara 
kontaktar SMHJ.

Rälstemperatur?

lar iahe läggning koaatatarata annoratädea ia p& mopedaadeln?

Tidigare påkörningar ar stoppbooken? Obra kontaktar förre stinsen i Sia- 
riahaan.

Angblåsningans Inverkan? Hur länge har Ernbarga panncentral lagat pi nuva
rande plataT Hur ajroket ånga kan ha blåsta utT Tidpunkten härfSr? Hur ofta 
renblåaes pannorna?

Tidigare olägenheter? Observera att an spolplatta finns 1 närheten ar naga- 
alna t. Under aökning i samband med förnyad ångblåsning vid om möjligt lik
nande temperatur bör göras, varvid rKlbitar placeras runt oa panncentralen. 
Gin talar aed Södra Sveriges Ångpanneförening och kontaktar Irnbergs läder
fabrik.


