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Tio år sedan olyckan

 Q 19 mars, 2004.
Det låglänta landskapet är så där gnist-

rande vackert som det är ibland när vin-
tern ännu vägrat vika för våren, och en 
envis köld skyddar snön som täcker åk-
rar och vägrenar. Och det är tyst, så vid-
underligt tyst, att man nästan hör köl-
den knäppa i de frusna träden längre 
bort. Tidigt på förmiddagen gör väl vår-
solen så gott den kan för att värma upp 
den svartblanka vägytan. Men jag minns 
inte om den någonsin lyckas.

Det är här, på en vårvinterscen som 
borde ha fått förbli orörd, som 38 per-
soners resa slutat i en ödesdiger krock 
klockan 2.08 natten till den 19 mars 
2004.

Den här tidiga förmiddagen står vi 
journalister här – försöker förstå det 
som hänt, betraktar räddningsarbe-
tarnas febrila insatser. Vi vet redan att 
insatserna inte räddar dem som kros-
sats under långtradarens förrymda last 
av pappersrullar som med en osanno-
lik kraft rammat den mötande bussen 
stunderna efter att chauffören tappat 
kontrollen över sitt fordon. Vi vet också 
att uppemot tjugo kroppar ligger obär-
gade under pappersrullarna – varenda 
en av rullarna nästan 800 kilo tung, 125 
centimeter bred och 75 centimeter hög. 

Vi vet inte ännu vem de 23 döda är.
Ingen av dem hade ändå, berättar 

jourhavande hälsocentralläkaren Ta-
pio Tammela senare samma dag, nå-
gon chans.

– Döden var omedelbar. Kollisionen 
var av den storleken att det inte råder 
någon tvekan om det. Huvud, bröst-
korg och andra centrala kroppsdelar 
har krossats.

Men det är inte den makabra dödsor-
saken som sitter kvar i minnet, tio år 
efter den dagen då vi alla stod där, i det 
låglänta gnistrande landskapet tjugo ki-
lometer norr om Äänekoski.

Det är i stället de där ringsignalerna 
som då och då bröt den märkliga tyst-
naden. Signalerna, som hördes någon-
stans från en krossad och söndertrasad 
fordonskropp som bara timmarna in-
nan varit en buss med 38 personer om-
bord, allihopa på väg mot en skidsemes-
ter i Ruka.

Det är de där smutsiga cd-skivorna 
som låg utspridda längs vägrenen. En 
ensam röd sportsko. Ryggsäckar. Jack-
or. Kuddar. Täcken. Alla de där sakerna, 
som ungdomarna valt ut då de packat 
för en skidsemester, som låg utspridda, 
smutsiga och söndertrasade i ett land-
skap som var så vindstilla att den me-
talliska lukten av de rödsvarta fläckar-
na som fanns insprängda i detta ofatt-
bara kaos vägrade vika undan. Och så 
de där telefonerna som ringde, ringde 
och sedan tystnade. 

Det är de som sitter kvar i minnet.
De yngsta offren skulle ha fyllt 28 i år. 

De var tre stycken – en från Saarijärvi, 
en från Esbo, en från Pylkönmäki. Det 
äldsta dödsoffret – en Vandabo – skulle 
ha fyllt 67. Förutom dem dog 19 andra, 
i olika åldrar från olika orter.

Tio år är en lång tid.
Men det är knappast en tillräckligt 

lång tid för att de familjer som revs sön-
der den 19 mars 2004 inte också den 
här dagen kommer att minnas hur bar-
net eller föräldern då, för 3651 dagar se-
dan, packade ner cd-skivor, jacka, röda 
joggingskor och en mobiltelefon i den 
ryggsäck som skulle följa med på resan.
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Det var så tyst

Långtradarens förare tappade kon-
trollen över släpet på grund av hal-
ka och för hög hastighet. Bussföra-
ren hann inte märka att det mötan-
de släpet sladdade över i fel körfält. 
Bussen körde också för fort. 

Utredningskommissionen hittade 
ett trettiotal delorsaker till olyckan 
i Konginkangas. En av de mest upp-
rörande var kanske att båda förar-
na hade tidtabeller som förutsatte 
för hög hastighet och uteblivna lag-
stadgade pauser. Att papperslasten 
var 4 000 kilo för tung var heller ing-
et som föraren kunde påverka, det 
var på arbetsgivarens ansvar.

Närmare tjugo åtgärder för att för-
bättra trafiksäkerheten föreslogs av 
kommissionen. Många har förverk-
ligats, men långt ifrån alla. Inte ens 
de viktigaste.

Samma hastighet
Utredningscentralens två viktigas-
te rekommendationer gällde den 
tunga trafikens maxhastighet. Has-
tighetsregleraren i en långtradare är 
fortfarande inställd på omkring 90 
km/h, inte 80 som rekommendera-
des efter olyckan. 

– I praktiken kör lastbilarna kon-
stant och i alla fören för fort, säger 
forskningschef Juha Valtonen vid 

Trafikskyddet. Han hänvisar då 

till de reella hastigheter som upp-
mätts med Trafikverkets automa-
tiska övervakning.

En andra rekommendation gällde 
hastighetsövervakning med hjälp 
av uppgifterna i färdskrivaren. In-
te heller det har förverkligats. Färd-
skivaren är ännu inte så tillförlitlig 
att den kan användas för att i efter-
skott kolla hastigheter.

– Vi vet att hastigheten är en viktig 
delorsak till trafikolyckor, men det 
finns EU-lagstiftning om tunga trafi-
kens maxhastighet som det är svårt 
att avvika ifrån på nationell nivå, sä-
ger Valtonen.

– En sänkning av hastigheten till 80 
km/h skulle inte lösa problemet, sna-
rare leda till flera riskfyllda omkör-
ningar, säger kommunikationschef 
Heini Polamo på organisationen Fin-
lands Transport och Logistik SKAL. 

Efter olyckan har kraven på förar-
nas yrkeskunskap skärpts, och fort-
bildning i ansvarfull och förutseende 
körning har varit högprioriterade.

– Vi motarbetar också aktivt alla 
försök att fuska med vilotider och 
färdskrivare, säger hon.

Mitträcken och vinterdäck
Kravet på vinterdäck för tunga for-
don och mitträcken längs vägarna 
har inte lett till åtgärder som skulle 
förhindra kommande olyckor. I Sve-
rige och Norge har man infört nya 
krav för de tunga fordonens vinter-
däck. I Finland är läget oförändrat. 
Kraven på däck och slityta är desam-
ma hela året.

Mitträcken skulle effektivt förhind-
ra förödande mötesolyckor, men ut-
byggnaden har gått långsamt. Van-
ligast är det fortfarande att större 

motorvägsbyggen får mitträcken.
– Vi har för långa sträckor av sma-

la tvåfiliga vägar utan mitträcke. In-
te ens vid omkörningsfilen i Kong-
inkangas har det byggts något 
mitträcke, säger Valtonen.

En delorsak är att vägarna mås-
te breddas innan man får plats för 
räcken. I Sverige breddade man vä-
garna redan på 1960-talet, så där har 
processen varit snabbare och billiga-
re. Det är bara att montera upp räck-
en och flytta kantmarkeringen läng-
re ut mot vägrenen.

Ett tungt fordon är delaktigt i var 
tredje dödsolycka, men vanligen in-
te som den vållande parten. 95 döda 
och 715 skadade är årsmedeltalet för 
de senaste åren i olyckor med tunga 
fordon. På tio år har siffrorna mins-
kat med en tredjedel.

Bättre vinterunderhåll
Efter Konginkangas förbättrade 
man först av allt det nattliga vägun-
derhållet vintertid längs tungt trafi-
kerade leder.

Utbildningskraven på yrkesförare 
skärptes genom lagen om yrkesmäs-
sighet år 2007. Fortbildning krävs 
av alla buss- och lastbilsförare, och 
mycket fokuseras på ett förutseen-
de körsätt.

Konginkangas ledde till åtmins-
tone en viktig ändring i vägtrafikla-
gen. Ansvaret för lastning av fordo-
net och förarens körtider har utvid-
gats till dem som i praktiken plane-
rar transporterna.

– I olyckslångtradaren var det pap-
persrullarnas avsändare som för-
ankrat lasten, medan föraren fick 
skulden. Det skulle inte hända i dag, 
säger Heini Polamo. 


