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1. Sammanfattning 

1.1 Händelse, plats, datum och klockslag 

Torsdagen den 14 juli 2016 cirka klockan 06:00 körde Västtrafik AB resandetåg 3721 på en personbil 
i den oskyddade plankorsningen Östra Berg, vid kilometer 52+472 på järnvägssträckan Svenshögen – 
Stenungsund på bandel 624, del av Södra Bohusbanan. 

1.2 Skador 

En man, född 1967 avled till följd av påkörningen. 

Tåget fick omfattande skador på höger sida (sett framifrån) och i underrede. 

1.3 Avvikelser/ Brister 

Bilföraren uppmärksammade inte det annalkande tåget. 

Plankorsningen är obevakad, med tillägg kryssmärke. Utredningsresultatet är att säkerheten vid 
plankorsningen Östra Berg inte följer Trafikverkets riktlinjer (se avsnitt 3.9 och 6). 

1.4 Övriga iakttagelser 

Berg – Cederslund Vägsamfällighet inkom med en skrivelse med anledning av olyckan. Samma 
skrivelse skickades också till Räddningstjänsten Stenungsunds kommun, kommunstyrelsen 
Stenungsund kommun, Västra Götalandsregionen samt till Polismyndigheten Västra Götaland. 
Skrivelsen har diarieförts på Trafikverket med ärendenummer TRV 2016/67318. Trafikverkets svar 
på skrivelsen har diarieförts på samma ärendenummer. 

Vägsamfälligheten vill med skrivelsen ge sin nulägesbeskrivning av situationen, den trafik som 
förekommer över plankorsning Östra Berg idag jämfört med för ca 10 år sedan och de incidenter de 
upplevt på grund av den ökade trafiken på plankorsningen Östra Berg. 

Med dessa fakta sammantaget känner vägsamfälligheten en oro för att fler olyckor ska ske. 

Ett flertal skrivelser och telefonsamtal från boende och näringsidkare som använder plankorsningen 
och känner oro för säkerheten där, har även tidigare inkommit till Banverket och Trafikverket efter 
den tidigare dödsolyckan 2002. (se punkt 3.8) 

Vid en inventering av säkerheten vid plankorsningar år 2012 på bandel 624, togs ett åtgärdsförslag 
fram där halvbommar (B-skydd) med förlängd ringningstid rekommenderades på grund av att det 
vid bedömningen togs hänsyn till den ökande trafiken över denna plankorsning både på vägen och 
järnvägen. 

En idéstudie (Idéstudie Södra Bohusbanan utgiven januari 2012 publikationsnummer 2012:047) om 
framtida utveckling av Södra Bohusbanan togs fram av Trafikverket i samverkan med Västra 
Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen, Västtrafik och de olika 
berörda kommunerna längs Södra Bohusbanan. Befolkning och näringsliv förväntades öka, och med 
den ökningen behovet av person- och godstransporter i regionen på järnväg och vägar. 

Utdrag ur idéstudien: 

12.7 Trafiksäkerhet (plankorsningar) 

”… Vid ökad turtäthet behöver åtgärder vidtas vid de 27 oskyddade korsningarna som finns 
längs sträckan. Åtgärder för höjd säkerhet vid plankorsningar är vägskydd, bommar, ljud och 
ljus, alternativt att utöka siktsträckorna vid plankorsningen. Vid anläggning av dubbelspår 
byggs plankorsningar bort och erforderligt antal planskilda korsningar byggs på sträckan…” 
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1.5 Åtgärder, vidtagna och beslutade 

 
Siktröjning utfördes veckan efter olyckan. 
 
Trafikingenjör har besökt platsen Östra Berg för att undersöka skyltning, sikt med mera. 
 
Kontroll och förslag på åtgärder av samtliga obevakade plankorsningar bandel 624 och 625, mellan 
Göteborg Kville och Uddevalla på södra Bohusbanan har beställts och pågår. Detta genomförs av 
Trafikverket Investeringsdivision. 
 
Kapacitetsutredning av en hastighetssänkning till max 80 km/h på södra Bohusbanan pågår. Detta 
genomförs av Trafikverkets kapacitetscenter. 

2. Olycksutredning – Syfte och genomförande  

2.1 Syfte med Olycksutredning 

I Trafikverkets rutin TDOK 2016:0197 beskrivs syftet med olycksutredning. 

Olycksutredningen är en del av Trafikverkets systematiska säkerhetsarbete och ska bidra till: 

 Långsiktig måluppfyllelse;  
o att ingen skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet 

 Kortsiktig måluppfyllelse: 
o Etappmål för max antal omkomna i vägtransportsystemet, år 2020. 
o Halveringsmål av antal omkomna i järnvägens transportsystem, år 2020. 

 Organisationens och samarbetspartners gemensamma insats att utveckla säkerheten i 
transportsystemet. 

 Att Trafikverket bedriver förvaltning av sin infrastruktur på ett säkert sätt. 

2.2 Allmänt 

Olycksutredningen identifierar ”Allvarliga händelser” och genomför utredningar av dessa för att 
identifiera avvikelser. Utredning kan ske på enskild händelse eller aggregerat på flera händelser. I 
verksamhetens uppdrag ligger också att analysera de identifierade avvikelserna så att arbete som 
förbättrar eller utvecklar säkerheten i transportsystemet kan initieras. 

2.3 Olycksutredning och genomförande 

Chef Olycksutredning har ansvar för att identifiera ”Allvarlig händelse” och bedömning av 
”Ambitionsnivå” 

För järnväg identifieras ”Allvarliga händelser” genom inventering av registreringar i Trafikverkets 
datasystem för olyckor, tillbud och avvikelser. 

Olycksutredning genomförs på ”Allvarliga händelser”, där Olycksutredningen har bedömt att djupare 
undersökning krävs för att identifiera avvikelser. 

Bedömning av ambitionsnivå genomförs fortlöpande, men månadsvisa avstämningar ska genomföras 
för att kvalitetssäkra arbetet. 

Fakta i utredningsrapporten baseras i huvudsak på uppgifter från Polisen, Räddningstjänsten, 
Vägsamfälligheten för berörd plankorsning, järnvägsföretaget samt Trafikverkets olika datasystem 
och styrande dokument. 

Utredningsrapporten har kvalitetsgranskats. 
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3. Faktabeskrivning 

3.1 Händelsebeskrivning 

Västtrafik AB resandetåg 3721 som var på väg från Uddevalla till Göteborg passerade Svenshögen den 
14 juli 2016 klockan 05:55. Några minuter senare närmade sig tåget plankorsningen Östra Berg vid 
km 52+472 på sträckan Svenshögen – Stenungsund.  Tågföraren insåg att bilen inte skulle stanna och 
nödbromsade, men då var tåget för nära för att hinna stanna innan plankorsningen. Påkörningen var 
oundviklig. 

Förarrapport: 
”2016‐07‐16 Tåg 3721 cirka klockan 06.00 Fordon : X12 3196. Jag körde tåg 3721 Uddevalla – 
Göteborg.  

Vid Plankorsningen Östra Berg km 52+400 kom det en personbil från min vänstra sida i onödigt hög 
hastighet med tanke på att bilen strax borde stanna innan övergången. 

Jag signalerade för att göra bilisten uppmärksam på att jag kom åkande. Efter några sekunder insåg 
jag att bilen inte hade för avsikt att stanna och då signalerade jag hela tiden samt nödbromsade. 

Bilen kom upp på halva övergången innan kollisionen och kilade sig fast i vagnen och åkte med cirka 
500 m innan tåget stannade. Tågets hastighet vid kollisionen var ca 110 km/h. 

Det kom en civil man springande fram till tåget strax därefter och vi två kunde då konstatera att 
föraren levde men var skadad och fastklämd i bilen. 

Efter ca 10-15 minuter var första ambulanspersonalen på plats. Dessförinnan larmade jag fjärren 
direkt när tåget stannat. Efter cirka 30 minuter var hela åkern på min högra sida belamrad med 
diverse räddningsfordon och helikopter. I samråd med räddningsledaren beslöt vi att vänta med 
evakueringen av tåget tills helikoptern lämnat olycksplatsen. Efter tillåtelse av fjärren evakuerade vi 
resande till buss.  

Plankorsningen Östra Berg är obevakad och saknar då någon form av vägskydd så med facit i hand 
hade det varit önskvärt med åtminstone ljud och ljusreglering.” 

Sammanfattning av vittnesberättelser: 

 
Vittne 1 
 
”Olycksmorgonen som jag minns den. Klockan ringer först 5:48 stänger av det, 5.52 ringer det andra 
alarmet stänger av det och börjar kravla mig upp ur sängen på ovanvåningen. 

Nere i köket hör jag min son göra sig färdig att åka till jobbet vilket han gör varje dag strax före sex. 
När jag hör honom smälla i dörrarna där nere sätter jag mig upp i sängen strax därefter hör jag tåget 
tuta och nästan samtidigt kommer smällen och ett fasligt oväsen av något som släpas framför tåget.  

Jag är övertygad om att det är min son som inte blivit äldre ger ifrån mig ett neeeeej!! neeeej!! Jag 
springer fram till fönstret på ovanvåningen samtidigt som jag hela tiden hör oväsendet från tåget och 
bilen som antagligen släpas framför tåget. Får syn på en vrakdel som ligger strax söder om 
plankorsningen. Den är mörk, min son har en svart bil, skriker åter igen neeeej!! neeeej!! vrider på 
huvudet ser att tåget kraftigt bromsar in 3-400m längre bort. Det blir alldeles tyst. Tåget har stannat 
50m längre bort. 

Då hör jag från undervåningen: ”Vad är det som händer!” känner igen rösten men tror inte det är 
sant är ju övertygad om att det är min son som släpats framför tåget. Skriker hans namn, ”JA!” svarar 
han, blir med ens fruktansvärt lättad, men förstår ju strax att det måste ju vara någon annan som vi 
känner! Känner ju alla på vägen!  
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Min fru har nu också hunnit upp. Jag springer in i sovrummet, hoppar i byxor o tröja tar mig ner på 
undervåningen och möter min son, berör honom och talar om för honom att jag var övertygad om att 
det var han som inte blivit äldre.  

Jag springer ut i farstun tar på mig skorna och tar mig ner till plankorsningen 200m nedanför huset. 
Känner inte riktigt igen bildelen men befarar att det kan vara den unge killen som senast köpte en 
fastighet på vägen. Vill inte ta mig närmare tåget just därför. Står bara och stirrar på tåget längre 
bort, övriga familjen anländer strax därpå. Alla är dom är övertygade att det inte är hans bil.  

Frun som fått med sig sin telefon ringer 112 samtidigt som hon får syn på en väska som ligger i diket 
vid sidan av spåret där hittar hon papper som tillhör en man som tydligen har adress i en fastighet 
längre upp på vägen som vi aldrig har pratat med. Får inte ens upp ett ansikte beslutar mig då för att 
ta mig bort till tåget och min yngste son följer med mig.  

Det är skrämmande tyst, ser inget blod heller något annat utefter spåret. Tanken kommer att han 
kanske kan ha klarat sig, börjar gå lite fortare. Kommer fram till tåget, får se att lokföraren står i 
dörren på höger sida frågar honom om han klarat sig, får till svar att nej bilen är det väl inget kvar av! 
Bilen ligger inte där borta säger jag då, rundar tågfronten och får se bilfronten, tittar in i bilen och ser 
att något rör på sig. Ropar till lokföraren att han lever ring 112 springer fram till bilen och får upp 
bakdörren.  

Där ligger mannen med ett stort jack i ansiktet. Jag ropar något till lokföraren som nu fått kontakt 
med sos ber att få telefonen av lokföraren. Börjar prata med sos skriker på dem att skynda sig. Då 
någon gång hör jag sirenerna och talar om för mannen att han snart ska få hjälp men ser att 
ambulansen kör fel.  

Försöker förklara detta för sos men hon säger att det är fler på väg. Blir hjälpt av telefonisten hur jag 
kan hjälpa mannen och att jag ska prata med mannen.  

Det kommer brandbilar som också kör fel! Mannen försöker vifta bort något i ansiktet och han börjar 
låta mer. Ser ambulansen anlända till kollisionsplatsen och blir frustrerad och ber dem vända 
ambulansen.  

Till slut ser jag en brandman komma springande. Skriker åt brandmannen att skynda sig för att 
mannen lever! Brandmannen säger till mig att jag gjort allt rätt men att han nu tar över.  

Sedan sker det massor, brandmän strömmar till, ambulans och helikopter anländer.  

Ser när dom plockar ut mannen från bilen. Står kvar en stund vid platsen går sedan hem tillsammans 
med sonen och beslutar att vi nu ska göra ALLT som står i vår makt för att få vår övergång bevakad!” 

Vittne 2 
”Hade precis vaknat då jag hör att tåget tutar en signal och ljudet av en plåtkrasch kommer nästan 
samtidigt.   

Rusar upp till fönstret och ser bilplåt som ligger nere vid järnvägen och tåget står en bit bort.  Rusar 
ner med hela familjen till spåret, jag ringer 112.  

Första jag frågar är om det kommit in något larm och att ett tåg kört på en bil Ödsmål och får till svar 
att dom inget larm fått.  

Min man och yngsta son går bort till tåget efter några minuter för att kolla av läget. Jag fortsätter att 
prata med SOS. Hittar en ryggsäck som jag öppnar och hittar där en packad matsäck för typ en dag 
på jobbet och identitetspapper, viket jag berättar för SOS.  

Mitt samtal till 112 varar 9-12 minuter och under den tiden hör jag inget utryckningsfordon och jag 
frågar vart dom är, och damen från SOS säger att vi lägger på nu men att dom är på väg och att jag 
sen kommer att bli uppringd av någon i efterhand för att prata med mig… vilket inte har hänt.  

När vi lägger på har inget utryckningsfordon anlänt. En stund dröjer och en ambulans kommer till 
vår övergång och dom har inte bråttom fram till oss, jag säger till dom men ni är ju fel ni måste bort 
till tåget bilen drogs ju med tåget bort.  
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Dom stod kvar och pratade och verkade inte riktigt förstå vart dom skulle. Till slut åker dom iväg till 
rätt plats och en polis kommer bort och tar hand om ryggsäck och regnkappa.  

Jag är i stor chock efter denna händelse och får vara hemma från jobbet i två dagar då jag är i chock 
och inte vågar köra över järnvägsövergången.   

Bara genom att skriva ner denna händelse igen får mina händer att darra och jag mår illa. Ingen 
verkar bry sig om hur vi mår som bevittnat denna hemska upplevelse.” 

Vittne 3 
”Min klocka ringde 05:45. Jag låg kvar i sängen när jag hörde tåget tuta. Men ljudet varade bara i 
några sekunder innan ljudet avbröts av ett annat ljud. Ett starkt skrapande, väsande ljud. I efterhand 
förstod jag att det var bromsarna från tåget blandat med skarpljudet från bilen som satt fast framför 
tåget.  

Jag gick upp och förberedde mig för arbetsdagen. Det tog en stund innan jag satte mig i bilen och 
körde ner mot plankorsningen. Där får jag se bildelar ligga utspridda.  
 
Tåget står flera hundra meter bort. Två av mina grannar och ytterligare en person står vid 
plankorsningen. Jag får veta att XX och en av dennes söner är borta vid bilen.  
 
Efter en stund kommer ambulansen. Ambulansföraren får vägledning av oss hur de lättast kommer 
fram till tåget. Vi ser att räddningstjänsten och sedan polis anlända till tåget.  

Vid halv sju kommer en ambulanshelikopter. Innan jag åker vidare till jobbet får jag uppgifter om att 
föraren mirakulöst är vid liv. Några timmar senare får jag det dystra beskedet, att han har avlidit av 
sina skador.” 

3.2 Larmning och räddningsarbetet 

 

Klockan 06:02 Trafikverkets Trafikledning mottog larmsamtal från tågföraren 

Klockan 06:03, SOS mottog larmsamtal från Trafikverket 

Klockan 06:07, Räddningstjänsten i Stenungsund mottog larmet från SOS-alarm.  

 
Räddningsledarens vittnesmål 

Persontåg kom körande söderut när en personbil kom körande från vänster. Lokföraren tyckte att 
bilen kom i lite för hög fart för att stanna, så enligt hans uppfattning tutade han i tidigt skede.  

Bilföraren uppmärksammade inte signalen utan kom upp på spåret när tåget var framme vid den 
obevakade övergången. Smällen blev kraftig och bilen släpades med ca 300 meter innan tåget fick 
stopp.  

Personen i bilen var allvarligt skadad. När räddningstjänstpersonal kom till platsen fanns där en 
privatperson och höll fria luftvägar på den skadade. Ambulanspersonal tog över. 



8 
2016-12-09 Ärendenummer: TRV 2016/66833 

 

3.3 Olycksplatsen 

 

Bild 1. Olycksplatsen är belägen på bandel 624 på järnvägssträckan mellan Stenungsund och 
Uddevalla vid kilometer 52+472, bandel 624 som är en delsträcka på Södra Bohusbanan. Platsen är 
belägen i en dalgång, cirka 800 meter längs järnvägen sydväst om E6:an på Ödsmålsbron. 

 

3.4 Järnvägsanläggningen 

Trafikverket är infrastrukturförvaltare av Södra Bohusbanan som är en elektrifierad enkelspårig 
järnväg sträcker sig mellan Göteborg Kville – Uddevalla Central och banans längd är cirka 89 
kilometer.  

På delsträckan Stenungsund – Uddevalla finns 35 plankorsningar, 11 av dem är helt oskyddade, 18 
har bommar, 3 har ljus- och ljudanläggning och 3 plankorsningar har enkel ljussignal.  

Fjärrstyrningen av tågtrafiken på delsträckan Stenungsund – Uddevalla (Bandel 624) färdigställdes 
under 2010. Tidigare styrdes tågtrafiken av lokala tågklarerare i Stenungsund, Svenshögen och 
Uddevalla, idag styrs det från Trafikcentralen i Göteborg av fjärrtågklarerare. Sth, största tillåtna 
hastighet på sträckan är 110km/h. 

Kapaciteten är tidvis fullt utnyttjad då trafiken och det regionala resandet har ökat kraftigt under 
flera år. Tågrörelserna mellan Stenungsund och Uddevalla har mellan åren 2001-2015 stadigt ökat 
från 6072 stycken totalt i båda riktningarna till 10926 stycken – nästan en fördubbling av tåg som 
passerar plankorsningen Östra Berg per år. Från 16-20 tåg år 2001 går det idag 35-40 tåg per dygn i 
båda riktningarna på sträckan Stenungsund – Uddevalla. De flesta tågen är Västtrafik resandetåg, 
viss omledning av godstrafik via denna bana kan undantagsvis förekomma. 

Plankorsningen Östra Berg är utrustad med tilläggsskydd bestående av kryssmärken men är i övrigt 
oskyddad, vilket betyder att det inte finns ljud- eller ljussignaler eller bommar. Trafikverkets 
identitetsbeteckning på Östra Berg plankorsning är 23289.  
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3.5 Väganläggningen 

 

Bild 2. Vägen som korsar järnvägen på plankorsningen Östra Berg har hastighetsbegränsning till 
70km/h. Det finns vägskyltar med varning för järnväg på vardera sidan av plankorsningen.  

Väghållare är Östra Berg och Cederslund vägsamfällighet, som ansvarar för vägens byggande och 
drift. Vägen är enskild och mynnar ut i länsväg 656.  

Eftersom vägen är belägen utanför tätbebyggt område är staten väghållningsmyndighet och ansvarar 
enligt vägmärkesförordningen (2007:90) för att övriga vägmärken och signaler sätts upp, underhålls 
och tas bort. 

Trafiken på denna väg 

Utrdag ur Östra Berg och Cederslund vägsamfällighetens skrivelse: 

”Denna väg och plankorsning är den enda möjligheten att ta sig till och från området Östra Berg som 
består av sex fastigheter. Dessa innefattar 11 hushåll samt näringsverksamheter. Antalet passager 
över plankorsningen bedöms av vägsamfälligheten vara mellan 115-125 per dygn. Utöver dessa 
tillkommer besökande till hushållen, post, reklam, glassbil m.fl.   

Förutom två skogsägare med tillhörande skogsbruk finns där en uthyrningsverksamhet av anläggning 
för hästar intill järnvägen sedan ca 10 år tillbaka. Denna verksamhet har vuxit under de senaste fem 
åren vilket fått följden att de dagliga passagerna till och från anläggningen idag ligger på cirka 40 
stycken och består av anläggningens kunder.  

Förutom dessa tillkommer cirka 60 passager varje vecka som består av aktiva tränare och deras 
kunder, hästtransporter till tävlingar, foderleveranser, hundträningar m.m.  

Området har en del spontanbesök som exempelvis bekanta till hästägare, stallhjälp eller andra som 
har relationer till kundkretsen. 

Skogsbruken innebär periodvis att större fordon och maskiner passerar plankorsningen.  

Okänt antal personer passerar plankorsningen med fordon och till forts som tar sig över för 
svampplockning och för att besöka ett fornminnesmärkt gravfält. 
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3.6 Väder- och siktförhållanden 

 
Bild 3. Bilden visar bilförarens sikt åt det håll tåget kom från, när bilen var 20, 15, 10 och  
5 meter från spåret. 

 
Bild 4. Siktsträckor vid Östra Berg enligt senaste mätning 2013-01-31 bedömdes som  
godkända. Röda pilar visar tågets och bilens färdriktningar. Siktsträckorna gäller vid klart väder.  
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3.7 Järnvägsfordonet 

Västtrafik resandetåg är en elmotorvagn av typen X12, tjänstevikt 103 ton och längd 49,9 meter. 
Tåget är sammansatt för en hastighet på 160km/h. 

3.8 Lagar, förordningar, föreskrifter och annan styrande dokumentation 

Riksdagen har antagit ett transportpolitiskt hänsynsmål som innebär att antalet omkomna och 
allvarligt skadade i spårtrafiken fortlöpande ska minska.  

Trafikverket har också antagit ett halveringsmål för antalet omkomna inom 
järnvägstransportsystemet fram till år 2020 (jämfört med år 2010).  

Plankorsningsolyckor med dödlig utgång är förhållandevis få till antalet, men att öka säkerheten i 
plankorsningarna är ändå en viktig del av säkerhetsarbetet.  

Regering/Riksdag 

Proposition 2003/04:160 – Nollvisionen.  
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Trafiksäkerhetsarbetet enligt 
Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. 
Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas 
med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas 
helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de 
leder till allvarliga personskador. 

Trafikförordning (1998:1276) SFS 1998:1276 

Trafik i korsning med järnväg eller spårväg 

7 § En trafikant som har för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg skall vara särskilt försiktig och 
vara uppmärksam på om något tåg eller någon spårvagn närmar sig. 

En trafikant får inte färdas in i en korsning med järnväg eller spårväg  
1. om ett tåg eller en spårvagn närmar sig,  
2. när en ljussignal visar rött sken, en ljudsignal ljuder eller en bom fälls, är fälld eller reses, eller  
3. om det finns risk för att trafikanten måste stanna i korsningen. 

Trafikverkets interna krav 

Utdrag ur TDOK 2015:0311 Plankorsningar - val av skyddsalternativ som är relevanta i denna 
utredning: 

Dokumentet ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av säkerhetsstyrningssystemet för 
järnväg. Det innehåller riktlinjer för Trafikverkets arbete med plankorsningar mellan väg- och 
järnvägstrafik, med syftet att åstadkomma en tillfredsställande trafiksäkerhet i korsningarna.  
Riktlinjerna ska tillämpas vid ny- och ombyggnad av järnväg samt i långsiktiga förbättringsplaner för 
befintliga banor. 

Dokumentet vänder sig till de som 

 föreslår och beslutar om skyddsanordningar i plankorsningar  
 utreder, planerar, projekterar, bygger och underhåller järnväg, spårväg eller väg med 

plankorsningar.  

Definitioner: 

 Ägoväg: En intern förbindelseväg mellan en fastighets ägor. Vägen är inte upplåten för någon 
främmande trafik utan är avsett endast för fastighetens jord- eller skogsbruk. Vägar som är 
körbara med bil och som har förbindelse med det allmänna vägnätet räknas inte som ägoväg. 

 Lokal väg: Som lokal väg räknas tillfartsväg till enstaka bostadsfastighet eller fritidsfastighet 
och där näringsverksamhet inte genererar ytterligare trafik över plankorsningen.  
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Vid säsongsvis ökning av trafikflödet, till exempel i anslutning till en badplats, ska vägen inte klassas 
som lokal väg. 

Avsnitt 5.1 Val av skyddsalternativ innehåller tabeller som beskriver vilken typ av skydd en 
plankorsning ska ha i förhållande till banans hastighet och vad den korsande vägen används till. 
Tabellerna ska tillämpas när en befintlig plankorsning ska få ett omprövat skyddsalternativ. 

I tabell kan läsas att plankorsningstyp som varken är ägoväg eller lokal väg på enkelspårig järnväg, 
där hastigheten på banan är 81km/h eller högre, gäller helbommar eller halvbommar. 

Avsnitt 6 Kontroll av plankorsningar och skyddsalternativ beskriver att Trafikverket i sin roll som 
infrastrukturförvaltare ska systematiskt och regelbundet kontrollera säkerheten i plankorsningarna 
och om det är möjligt, förbättra säkerheten för både järnvägstrafiken som för den som ska korsa 
banan. 

En sådan kontroll kan leda fram till att skyddsalternativet i en plankorsning behöver ändras eller att 
trafikmiljön behöver förbättras.  

När följande förändringar planeras måste plankorsningarnas skyddsalternativ och trafikmiljö ses 
över: 

 Planerad förändring av markanvändning, exempelvis etablering av bostäder och/eller ny 
näringsverksamhet, som kan innebära väsentligt förändrad användning av berörda 
plankorsningar. 

 Ökad hastighet på aktuell bansträckning. 

 Ökad hastighet på vägen. 

 Åtgärder som leder till ökad tåglängd på en bansträckning. 

 Kapacitetshöjning eller väsentlig förändring av banans infrastruktur, till exempel dubbelspår, 
samtidig infart, nya driftplatser, ERTMS, elektrifiering, fjärrstyrning, mellanblocksignaler, 
ökad största tillåtna axellast (stax). 

 Vägen får en ändrad bredd. 

 Vägen blir kompletterad med gångbanor och/eller cykelbanor. 

 Ombyggnader där spårsystemet ändras i plankorsningens närhet  

 När Trafikverket yttrar sig vid samråd, exempelvis enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
tillståndsärenden enligt miljöbalken (1998:808), ska Trafikverket bevaka att 
trafiksäkerhetskraven tillgodoses så att framtida passager över järnvägen kan ske med 
godtagbar säkerhet och tillgänglighet. 

Trafikverket ska verka för att plankorsningar byggs bort. Detta innebär i praktiken att vägnätet kring 
plankorsningen måste ses över och förändras så, att vägtrafikanter kan korsa järnvägen på ett säkrare 
sätt.  

Vid hastighetshöjande åtgärder får hastigheten på banan höjas först när berörda plankorsningar har 
godtagbara skyddsanordningar för den högre hastigheten. 

Infrastrukturförvaltaren ska regelbundet och systematiskt följa upp och bedöma olyckor, tillbud och 
tekniska fel som kan påverka säkerheten. Informationen ska lagras i ett system som medger analys av 
individuella plankorsningar. 

Infrastrukturförvaltaren ska regelbundet kontrollera och systematiskt följa upp siktkraven i 
plankorsningar. 

Infrastrukturförvaltaren ska regelbundet kontrollera och systematiskt följa upp övriga 
trafiksäkerhetspåverkande faktorer, exempelvis korsningsvinkel, vägprofil och längd på 
fordonsmagasin. 
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3.9 Säkerhetsbrister i plankorsning Östra Berg 

De senaste 10 åren har det skett väsentliga förändringar på Södra Bohusbanan. Fjärrstyrning av 
tågtrafiken har införts, tågens turtäthet har nästan fördubblats och banans största tillåtna hastighet 
(STH) har höjts. STH förbi plankorsningen Östra Berg är 110km/h. 

Det finns sedan 2005 etablerad näringsverksamhet intill järnvägen som medfört att trafiken över 
plankorsningen ökat betydligt utöver de två skogsbruk och de hushåll samt fornminne och bär- och 
svampplockningsmarker som sedan tidigare gjort att personer behövt passera järnvägen till fots och 
olika typer av fordon.  

Plankorsningen är belägen i en dalgång där det ofta bildas dimma och minskar den annars goda 
siktsträckan till mycket dåligt. Dessa faktiska förhållanden medför att olycksrisken betydligt ökat på 
plankorsningen Östra Berg. 

Eftersom plankorsningen genomgått väsentliga förändringar i användning så är den därför varken 
lokal väg eller ägoväg enligt Trafikverkets definitioner i riktlinjerna i TDOK 2015:0311 
Plankorsningar - val av skyddsalternativ. Enligt riktlinjerna för en väg av denna typ och med tåg 
som passerar en plankorsning med största tillåtna hastighet som är över 80km/h är en 
skyddsanläggning med hel- eller halvbommar då det enda alternativet. 

Plk-webb 

Plk-webben (Plankorsningswebben) är en webbapplikation som visar förvaltningsdata, fotografier 
och planerade eller pågående aktiviteter för plankorsningar på Trafikverkets järnvägsnät. Mera 
information om systemet finns på trafikverket.se. 

De senaste riktlinjerna TDOK 2015:0311 Plankorsningar - val av skyddsalternativ som tagits fram 
2015 innehåller definitioner som inte finns i plk-webben ännu, varvid det inte alltid går att se i den 
informationen som finns där om en plankorsning uppfyller de kriterier som de nya riktlinjerna syftar 
till.  

Till exempel finns definitionen ”lokal väg” och ”väg som varken är lokal väg eller ägoväg” inte där. 
Detta är en brist som Trafikverket är i gång med att åtgärda, men detta kommer att ta tid eftersom 
applikationen innehåller de 6800 plankorsningar som Trafikverket ansvarar för. 

3.10 Tidigare händelser vid plankorsning Östra Berg 

Sammanfattning av allvarliga tillbud och olyckor som rapporterats till Trafikverket och SJ  

 2002 Tåg kolliderade med personbil. Olycka med dödlig utgång. 
 2009-2011 Flera incidenter där bilar, mopeder och hästekipage varit nära att köras på av tåg. 

Under åren 2009-2010 inkom flera skrivelser och telefonsamtal till Trafikverket från boende i 
området med rapportering av incidenter. 

Efter ett av de allvarliga tillbuden 2010 föreslog olycksutredaren säkerhetshöjande åtgärder vid 
denna plankorsning. 

Under 2012 utförde Trafikverket en inventering av de oskyddade plankorsningarna på bandel 624, 
som mynnade ut i åtgärdsförslag med höjd säkerhet för plankorsningen Östra Berg, då inventeringen 
uppmärksammat de tidigare incidenterna samt att banans och vägens förhållanden förändrats 
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4. MTOY-utredning i rapportform 
Normalläge 

Resandetåg 3721 Uddevalla-Göteborg passerar Svenshögen 

Tåget, som är i tid enligt tabell, passerar Svenshögen 05:55 på sin väg mot Göteborg. 

Händelse 1 

Tågföraren observerar bilen 

Tågföraren ser att en bil är på väg mot plankorsningen och signalerar ”tåg kommer” (en lång signal), 
men inser strax att bilföraren inte har för avsikt att stanna eftersom bilen inte saktar ner. 

Händelse 2 

Tågföraren signalerar och nödbromsar 

Då signalerar föraren ”fara” (upprepade korta signaler hela tiden) och nödbromsar tåget. 

Händelse 3 

Tåget kör på bilen 

Bilen hinner halvvägs upp på plankorsningen när tåget är framme. Bilen kilar sig fast i vagnen och 
åker med ca 500 meter innan tåget får stopp. 

Brusten barriär: Bilföraren uppmärksammade inte tåget. 

Saknad barriär: Plankorsningen saknar vägskydd i form av bommar. 

Sluthändelse och konsekvensanalys 

Larmprocessen startar och Trafikverket utreder händelsen 

Så fort tåget stannar larmar tågföraren Trafikcentralen i Göteborg. 

Eftersom plankorsning Östra Berg är oskyddad är den enda barriären för att förhindra olyckor, att 
personer som på olika sätt ska korsa järnvägen uppmärksammar ankommande tåg och stannar. 
Denna barriär har brustit. 

Tågens hastighet på denna sträcka är 110km/h. Därför har tågen ingen möjlighet att få stopp innan 
plankorsningen när tågförare väl insett att bilförare inte uppmärksammat tåget. Att det inte finns 
något skyddsalternativ som på ett säkrare sätt uppmärksammar människor om att tåg är på väg och 
hindrar dem att ta sig fram till spåret, kan ses som en saknad barriär. 

 

 

 

5. MTOY-utredning i grafisk form 
Så  här   läser  du  av  MTOY ‐utredningen  

Börja  med  att   läsa  av  Normal läget  och  fortsätt  sedan  med  H1   (händelse  1),  H2  osv.  Avsluta  med  Sluthändelse.  

Läs  sedan  orsakerna  ovanför  varje  händelse  för  ytterl igare  bakomliggande   fakta.  Avsluta  med  att  se  över  vi lka  

barriärer  som  har  fungerat ,  brust i t  el ler  saknats.  En  fungerande  barriär  är  en  enhet  och  grön.  En  brusten  barriär  

är  två  enheter  och  röd.  En  saknad  barriär  är  svartstreckad   i  ytterkanterna  och  vit .  Barriärer  som  är  

fetmarkerade   i  ytterkanterna  har  varit  direkt  avgörande  för  händelseför loppet.  
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6. Överlämnade brister/avvikelser 
 
När analys av händelser och brister är klar överlämnas resultatet till berörd part. Den organisation 
eller förvaltning där bristen finns ansvarar för den fortsatta hanteringen enligt stödprocess 
”Förbättra verksamhet” 
 
Överlämnad brist till Planering Väst Åtgärdsplanering, PLväå: 
 

 Plankorsningen är obevakad, med tillägg kryssmärke. Utredningsresultatet är att säkerheten 
vid plankorsningen Östra Berg inte följer Trafikverkets riktlinjer. 

 
Utförda åtgärder enligt PLväå: 
 
Trafikingenjör har besökt platsen Östra Berg för att undersöka skyltning, sikt med mera. 
 
Kontroll och förslag på åtgärder av samtliga obevakade plankorsningar bandel 624 och 625, mellan 
Göteborg Kville och Uddevalla på södra Bohusbanan har beställts och pågår. Detta genomförs av 
Trafikverket Investeringsdivision. 
 
Kapacitetsutredning av en hastighetssänkning till max 80 km/h på södra Bohusbanan pågår. Detta 
genomförs av Trafikverkets kapacitetscenter. 
 

 


