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dödstalen kunde varit de dubbla – nu stänger företagen för insyn

arbetsmiljö

högrisk på  
citybanan

För nära 17 miljarder kronor ska stockholmarna 
få en ny pendeltågsbana under jord. Det innebär ett 
myller av arbetsplatser med stora risker som fall och 
ras. Hittills har fem personer dött i olyckor i samband 
med byggandet. Så sent som i juni i år dödades en vvs-
montör i en fallolycka. 

Men det slutar inte där. 
Byggnadsarbetarens sammanställning av de allvar-

ligaste olyckorna på Citybanan, avslöjar att det bara  
är lyckosamma tillfälligheter som gjort att döds- 
olyckorna inte är dubbelt så många (se sammanställ-
ningen i faktatexten nedan).

Den senaste svåra olyckan inträffade i augusti i år. 
Två arbetare skadades, varav en mycket allvarligt, när 
flera hundra kilo betong rasade från fyra till fem  
meters höjd. Det hände på Züblins arbetsplats i Sö-

dermalmstunneln. Arbetarna stod och servade  
fordonet vid tunnelväggen då betongen plötsligt 
släppte över dem.  

ett annat exempel inträffade på en annan 
entreprenad, Bilfinger Bergers, förra sommaren. Då 
föll personkorgen till en bomlift fyra meter rätt ner. 
Arbetaren som stod i korgen skadades. Orsaken var 
att infästningarna på maskinen inte höll. 

– Båda olyckorna kunde ha slutat mycket värre.  
Riskerna är så stora att det är tillfälligheter som 
avgör om det blir en incident eller en dödsolycka, 
säger arbetsmiljöinspektör Christian Lönnström. 
Han ansvarar för tillsynen av byggarbetsplatserna 
vid Citybanan. Ett projekt som ska leda till att en sex 
kilometer lång pendeltågstunnel står klar 2017.  

1) Livsfara när sprutbetong rasar
augusti 2013, Züblin, södermalmstunneln
√ Två arbetare svävar i livsfara då flera hundra kilo betong rasar från 
tunnelväggen från cirka fem meters höjd. En av dem, en fordonstekniker, 
får mycket allvarliga skador. Olyckan sker i ett område med nysprutad 
betong och troligen har bitvis ett för tjockt lager lagts på. Dessutom 
krävs en viss tid innan det är säkert att gå under påsprutad betong. 

2) Faller bakåt i betongplatta
mars 2013, Züblin, södermalmstunneln 
√ En byggnadsarbetare på en formställning faller cirka två meter 
bakåt ner i en betongplatta. 
√ Han ska ta emot material av en kollega, men gör en missbedöm-
ning när han ska flytta sig och faller. Han klarar sig undan med 
skadade revben, axel och höft.  

olyckor och tillbud på citybanan som kunde slutat med döden

TexT: margite fransson   foTo: magnus Liam karLsson, margite fransson

”Riskerna är så 
stora att det är 
tillfälligheter 
som avgör om 
det blir en  
incident eller  
en dödsolycka.”

Christian Lönnström, 
arbetsmiLjöinspektör

Hit men inte längre. när byggnadsarbetaren vill besöka Züblin, svarar 
företaget direkt nej via trafikverkets presstjänst. det var på Züblin som 
den senaste svåra olyckan  under byggandet av Citybanan inträffade.

Stop

AVSLÖJAR

Fem personer har dött under byggandet av Citybanan  
i Stockholm. En katastrof i sig. Men Byggnadsarbetaren kan 
nu avslöja att det bara är tillfälligheter som gjort att dödstalen 
inte är de dubbla. Och nu stänger företagen dörrarna för insyn. 
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Kontakta oss på följande tel.nr: 
Malmö 070-593 77 66, Göteborg 070-593 77 88
Stockholm 070-593 75 03 
Norra Sverige 070-593 77 44
www.wackerneuson.com

Alltid steget före.

totalt Har 280 olyCkor av olika slag inträffat 
från första januari 2008 till och med sista juli i år.  
88 av dem har lett till sjukskrivning. Till det kommer 
480 tillbud. 

Och de många olyckorna oroar. Vad händer på 
Citybanan? Det är en fråga som både Arbetsmiljö- 
verket och fackliga organisationer ställt sig. Det är vis-
serligen ett enormt och komplicerat arbete, men det 
finns också andra stora anläggningsjobb, som Norra 
länken i Stockholm, tunneln genom Hallandsåsen 
och Götatunneln i Göteborg som har drivits utan att 
någon dött. 

– Det händer alldeles för mycket på Citybanan som 
skulle kunna leda till allvarliga skador. Vi misstänker 
också att det finns ett mörkertal i tillbudsrapportering-
en. Trafikverket och entreprenörerna måste leva upp 

till den nollvision man har, säger Christian Lönnström. 
Citybanan har åtta stora entreprenader med såväl 

multinationella bolag som svenska NCC och Peab. 
Alla finns representerade i olycksstatistiken. För att 
få veta hur skyddsarbetet fungerar i praktiken och 
höra byggnadsarbetarnas syn, begär Byggnadsarbe-
taren att få komma ut på två specifika arbetsplatser. 
Byggen vi inte tidigare besökt. Men det möter genast 
motstånd. 

Züblin, där den senaste svåra olyckan hände och 
som haft nio olyckor med sjukfrånvaro sedan våren 
2010, svarar direkt nej via Trafikverkets presstjänst.

– De tyckte inte att det fungerar för dem just nu, 
säger pressansvariga Jenny Ryderstedt. 

I praktiken går det lika illa hos den tyska bygg- 
jätten Bilfinger Berger som sedan 2009 haft 17 olyckor 

på sina två entreprenader. Däribland en dödsolycka 
2011 då en borrigg välte och klämde ihjäl en arbetare. 

Arbetsmiljösamordnare Jean Paul Link erbjuder 
oss, efter att ha pratat med sin chef, visserligen att 
komma dit, träffa honom och gå runt och titta. Men vi 
får inte prata med några av de tyska eller polska  
arbetarna, inte ens på rasten. De behöver sin 
vila för att kunna koncentrera sig på arbe-
tet, är Jean Paul Links argument. 

Bilfinger Berger ställer dessutom 
kravet att artikeln, före publicering, 
läses av en chef i Sverige, samt sänds till 
företagets huvudkontor i Mannheim för 
genomläsning och godkännande av före- 
tagets presstjänst och jurister. Jean Paul Link 
är tydlig med att man inte vill hamna  
i något sammanhang där varumärket kan skadas. 
Det kan verka som att ni har något att dölja när vi 
inte får träffa byggnadsarbetare? 

– Det kan jag förstå. Men du måste förstå min sida 
av saken också. Våra arbetare är här för att utföra det 
jobb vi har, säger Jean Paul Link.

Därmed är dörren stängd för byggena vi vill besöka. 
Vi vänder oss då till beställaren, Trafikverket, för 

att ifrågasätta detta. 
Varför kommer vi inte ut på Trafikverkets  
arbetsplatser, ett stort, skattefinansierat bygge 

där det inträffat allvarliga olyckor?
– Vårt uppdrag är att bygga Citybanan, att det blir 

gjort på rätt sätt och att vi håller budget. Att komma 
ut på arbetsplatser är beroende av om det är möjligt 
rent produktionsmässigt. Det finns inga krav från oss 
att entreprenörerna ska ta emot folk på arbetsplat-

serna, säger pressansvariga Jenny Ryderstedt.  
Ändå påstår Trafikverket att det är viktigt 

med öppenhet.
– Det tycker vi. Men det jag kan göra är 

bara att säga att här är en reporter som 
vill komma och ställa frågor, men om de 
anser att det inte fungerar för dem just 

då så går det inte att göra så mycket mer. 
Men jag tycker absolut inte att vi har stängda 

arbetsplatser, tvärtom. 

Frågan kvarstår: Vad är det som ligger bakom 
de svåra olyckorna på Citybanan?

Sanningen är att ingen riktigt vet. 
Bara av att läsa statistiken över olyckor är det  

svårt att dra några slutsatser om vad som brister  
i organisationen, anser Arbetsmiljöverkets Christian 
Lönnström. Men han konstaterar att det är något som 
inte fungerar. Han menar att Trafikverket visser- 
ligen har en bra skyddsorganisation men tror att  
planerna långtifrån alltid når ut på arbetsplatserna,  

3) Lyftkorg faller över arbetare
januari 2013, bilFinger berger  
odenplan/vasatunneln
√ En svetsare skadas då en personkorg faller av stödblock-
en i samband med reparationer på en verkstad. Arbetaren 
har lagt sig under för att lossa några skruvar. Efter ett tag 
kommer den 500 kilo tunga korgen i rörelse, ett proviso-
riskt stödben börjar gå av.  Kollegorna skriker för att varna. 
Arbetaren hinner delvis ut men får en del av korgen över sitt 
bröst. Han klarar livhanken, men får frakturer på fyra revben 
och en fotskada. Korgen var uppställd på ett felaktigt sätt 
med bland annat lastpallar i trä och påsvetsade proviso-
riska ben. En så tung korg kräver en helt annan uppallning.

4) stenblock rasar mot arbetare
juli 2012, jvs, söderströmstunneln 
√ En byggnadsarbetare är nära att träffas då ett 
stenblock faller i samband skrotningsarbeten efter en 
sprängning vid arbeten för Söderströmstunneln.  
Arbetslaget som skrotar berg är på ena sidan berg- 
pelaren, men är inte medvetna om att det pågår 
arbete på andra sidan väggen, där en man jobbar på 
en borrigg. 

Han är vid tillfället på väg nedför en stege från 
borriggen då blocket lossnar på grund av skrotnings-
arbetena. Blocket rullar mot stegen men han hinner 
sätta sig i säkerhet.

5) personkorg störtar fyra meter 
juli 2012, bilFinger berger,  
odenplan/vasatunneln
√ En personkorg med en arbetare störtar fyra meter rakt 
ner i marken, då en tvåbomslift havererar. Byggnads- 
arbetaren överlever, men får frakturer på kindbenet och 
benet.   

– Det kunde gått mycket värre. Han föll handlöst fyra 
meter rätt ner i backen.  Någon kunde dessutom ha stått 
under, säger Arbetsmiljöverkets Christian Lönnström. 

Maskinen var inte besiktigad i Sverige och därför inte 
tillåten att köra.  Orsaken till olyckan är att bultarna till 
bommens infästningar gått sönder. 

■ Så många olyckor har 
under tiden 1 januari 
2008 till sista juli 2013 
inträffat vid Citybanan – 
och resulterat i minst en 
dags sjukfrånvaro. Det 
visar Trafikverkets egen 
statistik. 

Olyckorna innefattar 
allt från dödsolyckor till 
mindre allvarliga som 
skärsår och stukningar. 

Till detta kommer 192 
olyckor med personska-
dor, men utan sjukfrån-
varo och utöver det finns 
ett stort antal tillbud. 21 
procent av olyckorna är 
fallolyckor. Det är också 
vanligt att skador upp-
stått då föremål rasat, 
brustit och fallit eller då 
man förlorat kontrollen 
över maskiner. 

88

6) teleskop-
lastare krossar  
minigrävare
juni 2009 jvs,  
söderströms- 
tunneln, 
√ En teleskoplastare 
välter och lägger sig 
över en minigrävare. 

– Hade det suttit en 
kille i hytten hade han 
inte funnits. Hela  
hytten var mosad. 
Även föraren av 
teleskoplastaren hade 
kunnat skada sig 
mycket allvarligt,  
säger regionala 
skyddsombudet 
Tomas Kullberg, som 
är på plats då det 
händer. 

Föraren kör tele-
skoplastaren med  
armen fullt utfälld, 
vilket man inte ska 
göra. Vid en förhöjning 
i marken kommer  
maskinen i obalans, 
välter och lägger sig 
över minigrävaren. 
Föraren av teleskop-
lastaren klarar sig 
oskadd. 

arbetsmiljö

Stop

Christian  
lönnström.

pilen visar var bultarna 
satt som gick sönder. 

korgen som föll 
över en svetsare. 

bilfinger berger har haft 17 
olyckor på sina två entrepre-

nader. däribland en döds- 
olycka 2011 på söder.  

Hit till vasatunneln hade 
byggnadsarbetaren fått kom-
ma – om vi gått med på deras 
krav. exempelvis hade vi inte 

fått träffa byggnadsarbetare.
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Think BIG!
BIG-GRUPPEN är Nordens ledande bygg- och industrikedja 
med 60 yrkesbutiker och lokala lager från Finnmark i norra 
Norge till Skåne i södra Sverige.

BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar som bara en 
större kedja kan erbjuda med bland annat import och volym- 
inköp utan fördyrande mellanled direkt från ledande tillverkare 
i världen, rationella och kostnadsbesparande IT-lösningar 
samt resurser för tecknande av både svenska och nordiska 
storkundsavtal.

Samtidigt har du tillgång till alla fördelar hos starka lokala  
företag med unik kompetens, flexibilitet, stort engagemang, 
lokal närvaro med lager, butik och kundunika lösningar.

Det bästa från två affärsmodeller helt enkelt.

Think BIG! 100.000-tals företagskunder kan inte ha fel.  
Kontakta oss gärna för mer information.

www.big-gruppen.com

Sverige Eskilstuna IP Industripartner Gislaved Emil P Gävle Maskin & Verktyg Göteborg/Hisings Backa  
Prevex Göteborg/Sisjön Prevex Götene Movab Halmstad IMAB Helsingborg IMAB Jönköping Sohlbergs  
Kalmar Lundgrens Järn Karlshamn Hjelmbergs Järn Ljungby Sohlbergs Malmö Prevex Skene Skene Järn  
Skövde Bygg & Industripartner Skaraborg AB Stockholm/Bromma Flinks Järn Stockholm/Globen Flinks 
Järn Stockholm/Hornsberg Flinks Järn Stockholm/Solna Lundqvist Maskin & Verktyg/Svetsmaskin-
service Stockholm/Sätra Flinks Järn Stockholm/Täby Täby Järn Stockholm/Upplands Väsby Lundqvist 
Maskin & Verktyg/Svetsmaskinservice Stockholm/Vällingby Toolcom Stockholm/Västberga Lundqvist  
Maskin & Verktyg/Svetsmaskinservice Uppsala Maskin & Verktyg Vimmerby Albins Västerås Maskin &  
Verktyg Växjö Stål & Verktyg Örebro Skydd & Verktyg i Örebro
Norge AEO Nord - AEO Nordland - AEO Midt-Norge - AEO Vest - AEO Øst - Tingstad - Kyvik Industrivarehuset

Hos oss hittar du Fischers produkter  
för säker infästning i alla väggar.i byggverkligheten, bland entreprenörer och under- 

entreprenörer. 

oCkså på de FaCkliga organisationerna Bygg-
nads och Seko, erkänner ombudsmännen Tomas 
Kullberg och Christer Bergk att det är svårt att ha en 
överblick. De delar Byggnadsarbetarens erfarenhet 
att det är svårt med insynen på flera entreprenader, 
som till exempel Bilfingers och Züblins. Där finns 
avtal men inga fackmedlemmar och ingen facklig 
skyddsorganisation. 

– Det gör att vi saknar en naturlig kontakt med 
byggnadsarbetarna. Vi vet inte vad som egentligen 
sker, säger Tomas Kullberg.

Arbetsgivare, samordningsansvariga och beställare 

har alla ett ansvar för att byggnadsarbetare har  
arbetsvillkor så att de inte skadas eller dödas på 
jobbet. Fredrik Moback är teknik- och miljöchef hos 
beställaren Trafikverket. 
Varför har det inträffat så många olyckor och 
dödsolyckor här? 

– Det är svårt att säga, men det är ett extremt kom-
plicerat projekt med stora faror, säger han. 

Fredrik Moback anser att Citybanan inte är sämre 
än byggbranschen i allmänhet, men att det kan 
verka så eftersom man eftersträvar en omfattande 
olycks- och tillbudsrapportering, som man redovisar 
offentligt. Syftet är att rapporteringen ska leda till en 
förbättring.  

Till sist kommer vi ändå ut på en arbetsplats. 

Trafikverket erbjuder oss att komma till företaget 
Strabags entreprenad Norrmalmstunneln. Varför 
det är okej med just den arbetsplatsen är oklart, men 
statistiken visar att den har lägst olyckstal av alla på 
Citybanan: En olycka med frånvaro under hela  
byggtiden. I sammanhanget ett mönsterbygge.

I Norrmalmstunneln jobbar Glenn Johansson med 
brunnar till elen. Han är skyddsombud hos under- 
entreprenören, Från Stan Byggnads. 

– Här känns säkerheten prioriterad på ett annat 
sätt. Vi har inte behövt stressa. Kanske är det  
stressigare på de andra arbetsplatserna där det  
händer mer olyckor, säger han. 

Kanske har Glenn Johansson rätt. Men med 
stängda dörrar får vi inte någon chans att svara säkert 
på frågan.

bilfinger bergers krav
Följande villkor ställdes av företaget för att vi skulle  
få komma till arbetsplatsen och göra reportage:  
√ Texten ska granskas och godkännas av represen-
tanter för företaget i Sverige och huvudkontoret  
i Tyskland. 
√ Vi får inte intervjua byggnadsarbetare.  

juni 2013
√ En 27-årig vvs-montör från Irland dör efter 
ett fall på fem meter i ett tunnelelement på 
Citybanans arbetsplats vid Söderströms- 
tunneln. Det inträffar vid JVS arbetsplats. 
Olyckan händer då stegen glider när han  
håller på med installationsarbeten.

maj 2011
√ 47-årige maskinföraren Boguslaw Baruciak 
från Polen kläms ihjäl av en borrigg i samband 

med arbeten inför Citybanan. Olyckan händer 
då borriggen välter i samband med förflytt-
ning. Mannen kläms fast under och avlider 
av sina skador. Olyckan händer på Bilfinger 
Bergers entreprenad vid anslutning Stock-
holm södra, vid grundförstärkningar av en 
bostadsfastighet.

 juni 2010
√ 28-årige järnvägsarbetaren Magnus Kärnbo 
dödas då han blir påkörd av ett tunnelbanetåg 

vid Tomteboda. Han och hans arbetskamrater 
håller på med arbeten vid spåret. Trafiken är 
inte avstängd och han ser inte i tid tåget som 
kommer.    

april 2010
√ 47-årige arbetsledaren Jörgen Hägg  
dödas då han blir påkörd av ett tunnelbane- 
tåg vid Mariatorget. Han är anställd av an- 
läggningsföretaget Besab, som arbetar på 
uppdrag av SL, med att göra förstärknings- 

dödsolyckor som inträffat under byggandet av citybanan

arbeten i tunnelbanan inför sprängningar för City- 
banan. 

oktober 2006  
√ 51-årige anläggningsarbetaren Nils Magnus 
Robertsson dör efter en olycka med en stålbalk vid 
förarbeten inför Citybanan. Olyckan inträffar mellan 
Klarabergsviadukten och Kungsbron. Han träffas  
i huvudet av den fallande stålbalken och avlider efter 
några dagar på sjukhus. 

Huvudenteprenör var Züblin-Oden Contractors.

”Det är ett extremt komplicerat 
projekt med stora faror.”

Fredrik mobaCk, teknik- oCh miLjöCheF hos traFikverket

arbetsmiljö

Hit, till företaget strabags 
entreprenad norrmalms-
tunneln, med lägst olycks-
tal av alla, får byggnads- 
arbetaren komma. Här är 
glenn johansson mitt uppe 
i arbetet med brunnar för 
kabeldragning. 

”vi har varit noga 
med säkerheten. 
det gäller att inte 
förhasta sig”,  
säger åke eriks-
son på strabag. 
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Livsfarlig olycka ut  reds inte
Senaste nytt alltid på www.byggnadsarbetaren.se 

Dålig information om vibrationer Nya rutiner efter fönsterras
n 30 procent av de bruksanvisningar som följer med vibrerande handverk-
tyg brister i uppgifter om vibrationsvärden. I många fall saknas uppgifter 
helt. Det visar en genomgång från Arbetsmiljöverket. Verktygen kan ge ska-
dor i form av så kallade vita fingrar, en kraftig känselnedsättelse i händerna. 
Även på tillverkarnas och försäljarnas webbplatser saknas, i de flesta fall, 
uppgifter om vibrationsvärden.  I undersökningen ingick 1 343 maskiner.

n Ett trasigt gångjärn orsakade att ett frontfönster på en kran föll 70 meter 
i Umeå i somras. Skanska föreslår nu ändrade säkerhetsrutiner. Tillbudet 
skedde vid byggandet av ett kulturhus och som tur var träffades ingen. 
Skanska Maskin föreslår nu att kontrollerna förstärks och att fönsterdetal-
jerna i kranhytten ska ingå i maskinens generella rutinkontroll. Man föreslår 
också att en säkerhetsvajer installeras för att fånga upp fallande fönster. 

n en anläggningsarbetare fick nyligen allvarliga skallskador vid arbete 
i ett schakt. Olyckan inträffade i stockholm. anläggningsarbetaren 
arbetade med en vattenledning när olyckan inträffade. Mannen höll på 
att koppla en klocka för att mäta provtrycket i röret när klockan, som 
väger över 10 kilo, lossnade och med stor kraft träffade arbetaren  
i huvudet. Han var medvetslös när han fördes till sjukhus.

Fick allvarliga skallskador

Byggnytt

Korgen föll fyra meter.  
tunnelarbetaren svävade  
i livsfara och skadades.  
Men olyckan föll mellan 
stolarna och lades ner, 
trots att myndigheterna 
tyckte att den skulle utre-
das. byggnadsarbetaren 
fortsätter granskningen av 
olyckorna på Citybanan.   

I förra numret skrev vi om svåra 
olyckor på Citybanan i Stockholm, 
som kunde lett till flera dödsfall. 
En av dem hände i juli förra 
året på Bilfinger Bergers entre-
prenad Vasatunneln/Odenplan. 
Tunnelarbetaren föll fyra meter 
när bultarna till tvåbomsliftens 
kranarm brast och armen rasade. 
Arbetaren i korgen fick frakturer 
på kindbenet och benet. 

Det visade sig dessutom att ma-
skinen inte var besiktigad i tid och 
därför inte tillåten att köra. Men 
trots att händelsen var så allvarlig 
gick det mesta fel när myndighe-
terna skulle utreda ansvarsfrågan. 

– Det är väldigt olyckligt  
eftersom det var en så allvarlig  
olycka. En så stor och tung 
historia ska inte gå i backen på 
det här sättet, säger Christian 
Lönnström, arbetsmiljöinspektör 
som besökte olycksplatsen och 
ville driva frågan vidare. Och det 

blev en åtalsanmälan till åklagare. 
Men när Arbetsmiljöverket gjorde 
anmälan kom den bara att handla 
om den obesiktigade maskinen. 
Det stod inget om själva olyckan. 

– Jag kommer inte ihåg hur vi 
resonerade då. Men det kan ha 
blivit någon miss, säger verkets 
jurist Lennart Adèrn som skrev 
anmälan. 

När åtalsaNmälaN om den 
obesiktigade maskinen kom in, 
beslöt åklagaren att inte ta upp 
ärendet. Han ansåg att det skulle 
kosta för mycket att utreda,  
i förhållande till bötesbelopp på 
runt 25 000 kronor, bland annat 
eftersom intervjuer behövde göras 
utomlands. 

– Jag trodde att Arbetsmiljöver-
ket gjort en bedömning att olyck-
an inte skulle åtalsanmälas, säger 
Gunnar Jonasson på Riksenheten 
för miljö- och arbetsmiljömål.

Men beslutet grundade han 
alltså bara på att maskinen var 

obesiktigad. Sedan tidigare visste 
han att olyckan hänt och hade lagt 
över utredningen till polisen för 
att ansvarsfrågan skulle utredas. 
Men när Arbetsmiljöverket, som 
är en expertinstans, inte tog upp 
olyckan i åtalsanmälan utgick han 
ifrån att de inte misstänkte något 
brott. 

Åklagarens svar gick tillbaka 
till Arbetsmiljöverket som avslu-
tade sina insatser. Inget av detta 
fick dock polisens utredare veta. 
Först när han kontaktade Arbets-
miljöverket fick han kännedom 
om att åklagaren valt att inte ta 
upp fallet. Polisen avslutade då sin 
utredning.

Efter Byggnadsarbetarens 
 granskning konstaterar nu inblan-
dade att missar gjorts som lett till 
att ansvaret inte utretts. 

– Vi får nog ta oss en funde-
rare om vi eventuellt ska göra en 
åtalsanmälan i efterhand, säger 
Lennart Adèrn. Enligt åklagare 
Gunnar Jonasson är det möjligt 
att ta upp frågan, så länge den 
inte är preskriberad.
Men om du fått en åtals-
anmälan om olyckan från 
början, hade du utrett den?

– Då hade vi naturligtvis prövat 
frågan, säger Gunnar Jonasson.

samtidigt är Arbetsmiljöver-
kets Christian Lönnström kritisk 
mot att åklagaren valde att inte 
gå vidare med den obesiktigade 
maskinen. Ett av skälen var ju att 
det skulle bli för dyrt att söka upp 
ansvariga utomlands. 

– Då blir det ju inte likhet inför 
lagen. Att köra en obesiktigad 
maskin är ett brott, säger han.

Margite Fransson

n Olyckorna är fler på City- 
banan än på Norra länken, ett 
stort vägtunnelprojekt i Stock-
holm. Det visar en rapport från 
Arbetsmiljöverket. Norra län-
ken har 8,5 olyckor per miljon 
arbetade timmar jämfört med 
14,9 på Citybanan. 
n Fem dödsolyckor har skett 
i anslutning till arbeten vid 
Citybanan, men ingen på Norra 
länken.  Hittills har man arbetat 
närmare sex miljoner timmar 
på båda projekten. 

”Det är väldigt olyckligt eftersom det 
var en så allvarlig olycka. En så stor och 
tung historia ska inte gå i backen på det 
här sättet.”

en tunnelarbetare föll fyra meter  när bultarna till liftens kranarm brast och armen rasade under bygget 
av Citybanan. Men utredningen  av olyckan föll mellan stolarna. Pilen visar var bultarna satt.

Fler olyckor  
på citybanan

byggnadsarbetaren nr 11, 2013. 

Christian Lönnström, arbetsmiLjöinspektör

 Olyckan skedde i juli 2012 på bilfinger bergers entreprenad Vasa- 
tunneln/Odenplan i stockholm. 

arbetare på citybanan Föll Fyra Meter – Men
Flera Missar gör att ingen ställs till svars


