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Redegørelse 

 

Under passage af Vallensbæk Station påkørte tog 62246 en person, som befandt sig i sporet. Personen om-
kom ved påkørslen. 

Tog 62246 (Linje E) kom fra København og kørte mod Køge. Toget var gennemgørende og skulle dermed 
ikke standse i Vallensbæk.  

Vidner har forklaret til politiet, at personen tilsyneladende havde tabt eller fundet noget nede i sporet, og var 
hoppet ned i sporet. Et vidne havde set S-toget komme og råbt en advarsel til personen. Personen forsøgte at 
komme op på perronen inden toget kom. 

Videooptagelser viser, at personen tilsyneladende skulle med dét tog, som kort inden ulykken var afgået fra 
Vallensbæk Station. Personen gik mod bagerste vogn i S-toget, men så ud til at tabe noget ned mellem tog og 
perron. Personen ventede til toget var kørt, stillede sin taske på perronen, og hoppede derefter ned på skin-
nerne, hvor han faldt. Personen tog noget, som lå i skærverne, rejste sig op og forsøgte at komme op på per-
ronen, da det gennemkørende tog kom. 

Lokomotivføreren så personen kort før passage af perronen og farebremsede, men havde ingen mulighed for 
at undgå inden påkørsel. 

Pårørende har forklaret, at vedkommende havde dårlig hørelse og nedsat syn, hvilket kan have været medvir-
kende årsag til, at personen ikke så eller hørte toget, før det var for sent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Person påkørt på Vallensbæk Station (S-tog) 

2020-49 Ulykke Personpåkørsel Togkørsel 

Dato: 31.01.2020 Tidspunkt: 11:05 

Sted: Vallensbæk Station   

Infrastrukturforvalter: Banedanmark Jernbanevirksomhed: DSB 

Personskade: Omkomne Alvorligt kvæstede Lettere kvæstede 

Andre: 1   

    


