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Tågurspårning i Stöde
De fyra sista vagnarna på tåg 72 på väg till Storlien från Göteborg spårade
ur och blev stående vid sidan om rälsen SJs nattåg 72 vid 06-tiden i morse.
Tåg 72 lämnade Göteborg klockan 18.30 och skulle vara framme i Storlien
08.49.
Nattåget hade 132 passagerare ombord. De två sista vagnarna gick av
spåret och blev upprättstående intill rälsen. Två vagnar spårade delvis ur
men blev stående kvar på rälsen. Räddningstjänsten var snabbt på plats och
resenärerna i de urspårade vagnarna togs omhand och fördes till en
samlingslokal i närheten. Ersättningsbussar är på plats och kommer att ta
resenärerna vidare till sina slutdestinationer.
Det finns uppgifter om skadade och en person har förts till sjukhus och ett
tiotal till vårdcentral.
SJ känner starkt för de drabbade och gör allt för att bistår
Räddningstjänsten i arbetet. SJ har upprättat ett anhörigcenter dit anhöriga
kan ringa på 0771-75 75 75, tonval 8.
Vi uppdaterar löpande om händelsen på SJs nyhetsrum,
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sj, och på hemsidan www.sj.se.
För mera information hänvisar vi tills vidare till räddningsledaren på plats,
070-661 63 01.

Varje dag reser 100 000 kunder med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att
tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 800
avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla
resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2011 omsatte SJ 8
miljarder kronor.
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