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REDEGØRELSE
Trolje passerede I-signal i stilling "stop" og opskar sporskifte
HCLJ 611-2011-3
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Jernbanevirksomhed:

Banedanmark Produktion

1.

Hændelse
I forbindelse med strækningseftersyn mellem Aarhus og Hobro passerede trolje 083 indkørselssignal
(I-signal) i Hobro i stilling "stop" på grund af manglende bremseevne. Troljen kørte mod holdende
tog i spor 1. Troljen standsede i spor 1 i sydenden af Hobro station. På Hobro station havde Intercitytog 116 (IC 116) tilladelse til afgang fra spor 1. IC 116 blev inden afgang standset af Banedanmarks
fjernstyringsleder (fra FC Aarhus Nord).
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2.1

Fakta
Hændelsesforløb
Hændelsen indtraf i forbindelse med et strækningseftersyn mellem Aarhus og Hobro med trolje 083.
Før passage af I-signalet til Hobro station blev troljen forsøgt nedbremset uden resultat, og troljen
skar et sporskifte op på vej ind til stationens spor 1. Troljen standsede i den sydlige ende af stationen.
Et intercitytog som havde fået tilladelse til afgang fra spor 1 mod Randers, blev efterfølgende standset af FC-lederen inden det påbegyndte kørslen, da han på sin skærm bemærkede at to sporisolationer bag I-signalet var blevet besat i utide.
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2.1.1

Troljen
Trolje 083 var en 10-tons trolje fra Banedanmark. Troljen var bygget i slutningen af 50'erne. I forbindelse med en forundersøgelse af mulighederne for opgradering af troljerne i slutningen af 90'erne
(Model 2000), blev enkelte troljer opgraderet uden at være fuldt udrustet som "Model 2000". Opgraderingen skete primært af arbejdsmiljømæssige årsager. Trolje 083 var en af disse troljer. Det har ikke været muligt at finde specifik dokumentation for disse delvis opgraderede troljer.
Føreren af troljen har oplyst at han søndag morgen mødte ca. kl. 05.30 og klargjorde troljen. Alt virkede som normalt, og han kørte på "grønne signaler" [hovedsignaler] fra Aarhus og frem til det fremskudte signal før Hobros I-signal. Det fremskudte signal viste "blinkende gult" [det efterfølgende hovedsignal må forventes at vise "stop"], og han frakoblede trækkraften på troljen. Hastigheden var på
dette tidspunkt ca. 70 km/t. Cirka 3-400 meter før I-signalet i Hobro aktiverede han bremsepedalen
og trådt den i bund uden den forventede bremseeffekt. Han anvendte derefter det tilsluttede bremsehåndtag til samme bremsefunktion også uden effekt. Hastigheden var nu ca. 50 km/t. Herefter trak
han parkeringsbremsen uden mærkbar effekt. Derefter forsøgte han en nedbremsning med troljens
motor [nedgearing] uden den ønskede effekt. Føreren vurderede at hastigheden på det tidspunkt var
10-20 km/t. Føreren satte troljens kran ned i skærverne bag troljen for på denne måde at bremse troljen, og troljen stoppede i sydenden af Hobro station lige før bagsiden af PU-signalet fra spor 1 [troljen passerede I-signalet med ca. 350 meter].
FC-lederen (Aarhus) har oplyst at FC Randers havde givet IC 116 på Hobro station afgangstilladelse
fra spor 1 mod Randers (PU-signalet kan ikke ses fra normalt standsningssted i spor 1, som denne
dag blev benyttet pga. rustkørsel). IC 116 var nogle få minutter forsinket ved ankomst til Hobro. FC
bemærkede umiddelbart efter at tilladelsen var givet, at først sporisolationen bag I-signalet og derefter sporskifteisolationen blev besat. FC kaldte op og fik standset IC 116 inden igangsætning. IC 116
rangerede efterfølgende fra spor 1 til spor 3 for afgang.

Hobro station
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Umiddelbart efter hændelsen stoppede Banedanmark for al enkeltkørende kørsel med tilsvarende
troljer (dvs. kørsel uden tilkoblede vogne).
2.1.2

Bremsesystem
Trolje 083 havde 2 bremsesystemer:
1. Driftsbremse.
Hydraulisk bremse med bremseforstærker som udelukkende anvendes til at bremse troljen. Bremsen kunne hånd- og fodbetjenes.
2. Parkeringsbremse.
Bremser samtlige troljens 4 hjul ved hjælp af bremsekabler.
Derudover var troljen udstyret med trykluftbremse, som udelukkende anvendes til at bremse tilkoblede vogne.
Troljen var ikke udstyret med ATC-anlæg (Automatic Train Control).

2.2

Omkomne, kvæstede og skader i øvrigt
Ingen.

2.3

Ydre forhold
Strækningen blev efterfølgende gennemgået / visuelt inspiceret fra ca. 1 km inden I-signalet og ind
til Hobro station uden at der blev fundet dele fra troljens bremsesystem.
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Undersøgelser
Troljen blev visuelt inspiceret på Hobro station efter hændelsen. Ved funktionsafprøvning af bremsesystemet kunne bremsesvigtet på den hydrauliske bremse ikke genskabes.
I forbindelse med mekanisk undersøgelse af troljen blev der bl.a. fundet følgende fejl og mangler på
troljens bremsesystem:
Hydraulisk bremse
venstre baghjul: tryk- og slidmærker i bremsebakkernes anlægsflader og justerblokken til bremsebakkerne. Justerskrue rørte ikke justerstemplerne som holdt bremsebakkerne på plads. Holdebeslag (nederste bremsebakke) var knækket. Materialeudfald på hjulets løbebane.
højre baghjul: bremsefjeder knækket.
Parkeringsbremse
parkeringsbremsens forbindelseskabel til bagakslen var sprunget.
Derudover blev der fundet en lang række mindre fejl, eksempelvis mindre olieutæthed ved både venstre forhjul, venstre baghjul og højre baghjul, manglende montageskruer ved højre forhjul, løse nitter
til fastholdelse af bremsebelægning på venstre baghjul.
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Hovedcylinderen til den hydrauliske bremse blev adskilt og undersøgt på Havarikommissionens
værksted. Der blev ikke konstateret fejl i / på cylinderen.
Bremsevæskeniveauet i beholderen var over minimum. Bremsevæsken (DOT 4) blev analyseret af
Teknologisk Institut. Analyserne viste at kogepunktet for bremsevæsken på analysetidspunktet var
ca. 145 0C.
Kogepunktet for denne type bremsevæske skal ligge på minimum 230 0C for ny bremsevæske og
minimum 155 0C for "bremsevæske i brug".
Vedligeholdelse af troljen var gennemført jævnfør fremsendte vedligeholdelsesskemaer fra Banedanmark. Af eftersyn og reparation var der bl.a. gennemført:
Dato

Emne

25.8.2011

Håndbremsekabel skiftet (i logbog står der 19.8.2011)

30.5.2011

Bremsefjeder venstre baghjul skiftet (i logbog står der 31.8.2011)

1.4.2011

Årseftersyn (i logbog står der 25.3.2011, ved 17.162 timer). Her fremgår det
også at der er bestilt nye hjul.

På tidspunktet for hændelsen fandtes gældende regler for kontrol af bremsefunktion / bremseprøve
ved kørsel med tilkoblede vogne. Disse regler gjaldt alene for vognene, ikke for troljen. Det har ikke
været muligt at få oplyst regler for kontrol af bremsefunktion / bremseprøve for enkeltkørende trolje
(dvs. troljer uden traditionel jernbanetrykluftbremse).
2.6

Tidligere hændelser af lignende art
Ingen kendte.

4

Analyse
Der kunne være tale om 4 potentielle scenarier for bremsesvigt i troljens bremsesystem:
3.1 Defekt hydraulisk hovedcylinder, eksempelvis defekt gummipakning / læbering.
Undersøgelsen af bremsehovedcylinderen viste ingen fejl eller skader.
3.2 Bremsevæskens kogepunkt for lavt.
Hvis bremsevæskens kogepunkt var lavt, var der risiko for at en opvarmning ville kunne medføre "luft" i bremsevæsken og dermed risiko for bremsesvigt.
Undersøgelsen viste, at kogepunktet for bremsevæsken på analysetidspunktet lå under minimumsgrænsen.
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3.3 Hydrauliske bremsesystem.
Slidte dele, dårligt justering eller utætheder i det hydrauliske system kunne medføre et forholdsvis stort bremsevæskebehov og dermed medføre luft i det hydrauliske system.
Kontrol af bremsevæskeniveau viste at væskebeholdningen lå mellem minimums- og maksimumsniveau.
3.4 Mekaniske dele.
Slidte eller dårligt justerede bremser kunne medføre opvarmede bremsedele som følge af friktion under kørsel.
På parkeringsbremsen var forbindelseskablet til bagakslen sprunget. Funktionen af parkeringsbremsen var væsentlig reduceret.
De konstaterede mekaniske fejl i troljens bremsesystem (eksempelvis mindre olieutæthed ved
både venstre forhjul (B-ende), venstre baghjul og højre baghjul (A-ende), manglende montageskruer ved højre forhjul, løse nitter til fastholdelse af bremsebelægning på venstre baghjul) indikerede at bremsesystemet generelt var i dårlig tilstand.
Det var med stor sandsynlighed en kombination af de ovenstående scenarier (afsnit 3.2 - 3.4) som
ledte til manglende bremseevne.
Idet bremsevæskens konstaterede kogepunkt lå under det laveste specificerede kogepunkt på 1550 C,
ville en opvarmning kunne medføre dannelse af luft i bremsevæsken ved lavere temperatur.
Ved bremsning kunne de konstaterede mekaniske fejl i troljens bremsesystem medføre større friktion
i bremserne end normalt og dermed medføre højere temperatur i bremser og bremsevæske.
Det kan heller ikke udelukkes at den defekte parkeringsbremse kunne have været medvirkende årsag
til friktion i bremserne og dermed også en forhøjet temperatur i bremser og bremsevæsken. Samtidig
var muligheden for brug af parkeringsbremsen som nødbremse stort set ikke til stede.
Vedligeholdelse af troljen var gennemført jævnfør fremsendte vedligeholdelsesskemaer fra Banedanmark. Det må derfor antages at der var tale om et eller flere af nedenstående forhold:
- vedligeholdelsesforskrifterne var mangelfulde
- intervallet mellem eftersyn var for stort
- vedligeholdelsesarbejdet var udført mangelfuldt.
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Konklusion
Det er Havarikommissionens vurdering at:
- dårlig vedligeholdelsestilstand ledte til bremsesvigtet på trolje 083
- dækkende procedurer / instruktioner for klargøring af troljens bremsesystemer inden kørsel kunne
have forhindret hændelsen.
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Allerede trufne foranstaltninger
Banedanmark har som følge af hændelsen indført skærpet periodisk eftersyn af hjul, aksler og bremsesystem i foråret 2012 af alle Banedanmarks 10 tons troljer. Dette skærpede eftersyn gennemføres
minimum én gang om året og omfatter også udskiftning af bremsevæske.
Mulighed for enkeltkørsel med tilsvarende troljer (dvs. kørsel uden tilkoblede vogne) blev genindført
i foråret 2012, efter Banedanmarks indførelse af skærpet eftersyn.
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Sikkerhedsmæssige rekommandationer
Baggrund.
Der findes detaljerede regler i Banedanmarks sikkerhedsreglement og togklargøringsreglementet for
kontrol af bremsefunktion / bremseprøve ved kørsel i jernbanetrafik.
Kontrol af bremsesystemet på Banedanmarks 10 tons troljer er ikke dækket af sikkerhedsreglementet
eller i togklargøringsreglementet når troljen er enkeltkørende. Det har ikke været muligt for Havarikommissionen at få oplyst regler for kontrol af bremsefunktion / bremseprøve for enkeltkørende trolje.
Rekommandation.
Ud over det i afsnit 5 af Banedanmark indførte periodiske skærpede eftersyn, rekommanderer Havarikommissionen at:
1. Trafikstyrelsen sikrer procedurer / instruktion for kontrol af bremsefunktion / bremseprøve
for arbejdskøretøjer uden traditionel jernbanetrykluftbremse.

