
10 personer har dött vid järnvägsövergångar med säkerhetsbrister sedan år 2013. Trafikverket har i 
hälften av fallen känt till bristerna utan att åtgärda dem.  

2013-04-10 Äng – Forserum 
En lastbil blev påkörd på en obevakad järnvägsövergång mellan Nässjö och Jönköping. Övergången 
som lastbilen skulle åka över hade flera allvarliga säkerhetsbrister, utrymmet mellan väg och järnväg 
var för kort. Det var för dålig sikt och för snäv vinkel. Föraren av lastbilen omkom och två personer 
ombord på tåget skadades. 

Trafikverket hade känt till flera av bristerna sedan en liknande olycka på samma övergång 2007.  
 

2013-04-20 Ryggen – Långsjön 
En tolvårig pojke omkom efter att ha blivit påkörd av ett tåg när han korsade en obevakad 
järnvägsövergång med sin fyrhjuling.  

Trafikverkets utredning visar att det befintliga skyddet var allt för enkelt. Det bestod bara av en så 
kallad E-signal, en liten lampa som visar att tåg kommer om den är släckt. Men den här dagen var det 
mycket soligt och solen kan ha fått lampan att se tänd ut.  

Dessutom var sikten för dålig, den skymdes av snår och träd.  

2013-12-04 Oskarström (Brandshult) 
En person som skulle korsa en järnvägsövergång med ljud- och ljussignaler omkom efter att ha blivit 
påkörd av tåget.  

Kraven på fri sikt var inte uppfyllda och starkt solljus kan ha gjort att förare inte såg dom blinkande 
lamporna. Trafikverket har känt till detta problem sen tidigare eftersom tre allvarliga olyckor inträffat 
under liknande omständigheter på samma övergång. Utredaren anser att övergången måste utrustas 
med bommar.  
 

2014-02-22 Åre - Undersåker  
Ett kompisgäng skulle åka över en obevakad järnvägsövergång i Björnänge utanför Åre. Övergången 
saknade skyltar som visar att det kan komma tåg, och det var dessutom för kort avstånd mellan väg 
och järnväg. Helt emot Trafikverkets regler.  

När de skulle åka över kom tåget. Föraren kastades sig ur bilen och klarade sig utan fysiska skador, de 
andra två hann aldrig undan. En av dem dog, den tredje fick mycket allvarliga skador.  
 
Grannar som bor i området har påtalat riskerna med övergången till Trafikverket under en lång tid 
innan olyckan.  
 
2014-12-19 Bollnäs  
En 70-årig kvinna blev påkörd av ett snabbtåg och omkom när hon skulle korsa järnvägen vid en 
övergång för gående. Efteråt har Trafikverket konstaterat att de inte uppfyller sina egna krav i flera 
övergångar av den här typen.  

Den här var felaktigt utformad och uppfyllde inte kraven på fri sikt. När kvinnan skulle gå över var 
avståndet så långt mellan spåren att hon aldrig hann passera innan tåget kom.  

Lokföraren beskriver i utredningen hur kvinnan försökte hinnan undan, men inte hann.  
 



2015-05-28 Högsby 
Torsdagen den 28 maj klockan 15:27 blev en man född 1988 påkörd av ett passagerartåg. Mannen 
avled av skadorna han ådrog sig vid påkörningen. Övergången uppfyllde inte kraven på fri sikt, är 
bristfälligt utformad och saknar varningsskylt för tåg.  
 

2016-07-14 Svenshögen – Stenungsund  
Torsdagen den 14 juli körde ett passagerartåg på en personbil i den oskyddade järnvägsövergången 
Östra Berg. En man, född 1967 avled till följd av påkörningen. 

Utredningen av olyckan visar att säkerheten vid plankorsningen Östra Berg inte följer Trafikverkets 
riktlinjer. Med tanke på den förändrade situationen med att fler fordon utnyttjar övergången måste 
den utrustas med bommar om tågen kör i över 80 km/h. Tågen tillåts idag köra i uppemot 130 km/h. 

Ett flertal skrivelser och telefonsamtal från boende som använder övergången har tidigare inkommit 
till Banverket och Trafikverket efter en dödsolycka på samma övergång 2002. 

2017-01-18 Vaggeryd–Hok  
Onsdagen den 18 januari ca klockan 10:13, körde ett passagerartåg på en hjullastare vid den 
obevakade övergången Mölna, på sträckan Vaggeryd–Nässjö. Föraren av hjullastaren avled på 
sjukhus på grund av skadorna han ådrog sig vid påkörningen. 

Kravet på fri sikt vid plankorsningen var ej uppfyllt. Kravet på fordonsmagasin (alltså utrymme mellan 
väg och järnväg) var ej uppfyllt. 
 
Trafikverket (fd. Banverket) har haft flera chanser att åtgärda bristerna. 2007 byttes spåren på 
sträckan, om de följt sina råd och anvisningar då hade det åtgärdats tio år innan olyckan.  

 2017-01-20 Bollnäs – Kilafors 
En äldre kvinna som korsade övergången vid Brunnsvägen blev påkörd av ett tåg. Kvinnan omkom till 
följd av påkörningen. Trafikverket konstaterar i efterhand att övergångens avvikande utformning 
medför risk för olycka. Kvinnan hade passerat två av tre spår, men innan hon hann helt över kom 
tåget. Olyckan påminner om en tidigare olycka, även den i närheten av Bollnäs.  

    
2017-04-25 Torved - Lyrestad  
Ett passagerartåg körde på en personbil med två personer i på den obevakade järnvägsövergången 
vid Bjurkullen. Föraren av personbilen omkom, passageraren i personbilen blev allvarligt skadad. 

Det korta avståndet efter övergången, före den anslutande vägen, förflyttade uppmärksamheten 
från järnvägen till vägen. Det är en identifierad brist.   
 

Källa: Trafikverkets olycksutredningar.  

 

 

 


