
Järnvägskorsningar
byggs om för ökad 
säkerhet



Sverige har  
cirka 8 000  
järnvägskorsningar

Fordon för tunga transporter samt 
lantbruk har blivit allt tyngre och 
vanligare på vägarna. Det tillsam-
mans med en ökad tågtrafik har  
lett till att järnvägskorsningar  
blivit en allt större säkerhetsrisk. 
Olyckor kan få katastrofala följder 
och vanligast är att vägtrafikanten  
dödas eller skadas.

Trafikverket samarbetar med 
kommuner, väghållare och andra 
intressenter för att göra järnvägs-
korsningarna säkrare – helst bygger  
vi bort dem. Vi strävar helt enkelt 
efter att hindra alla olyckor: vi 
inventerar riskerna och skapar 
kostnadseffektiva lösningar som 
eliminerar dem.

Det här gör vi 

Där vi kan bygger vi bort korsningarna  
och de som blir kvar gör vi så säkra 
som möjligt. Att bygga om och bort 
järnvägskorsningar kan ta lång tid. 
Ibland krävs tyvärr markintrång  
för att bygga nya vägar parallellt 
med järnvägen för att leda trafiken 
till en annan, säkrare plankorsning  
eller en planskild korsning.

•	 Vi bygger järnvägsbroar eller 
vägtunnlar så att trafiken slipper 
korsa järnvägen.

•	  Några järnvägskorsningar tas bort 
och kommer att försvinna. Där 

korsningarna ligger tätt samman-
förs flera till en säker korsning. 

•	  Vi bygger om de järnvägskors-
ningar som trafikeras av långa 
och/eller låga vägfordon, för att 
minimera risken för att de kan 
fastna. 

•	  På vissa ställen kommer bommar 
att sättas upp. 

•	  Vi förser ljussignaler med lysdioder 
(LED) som syns betydligt bättre i 
dagsljus.

Säkrare och miljövänligare  
med LED-lampor

Det finns flera miljöfördelar med 
LED-lamporna, livslängden är  
exempelvis bättre och behöver 
bytas tidigast om 10 år. Glödlampor 
som för övrigt slutar tillverkas  
håller betydligt kortare tid. LED-
lamporna drar dessutom 80 %  
mindre ström jämfört med den 
vanliga glödlampan.

Vi blir också av med det farliga 
kvickilvret när vi samtidigt byter ut 
gamla blinkreläer mot elektroniska 
blinkapparater.

Du kan läsa mer om vad vi gör för 
förbättringar i järnvägskornsningar 
på vår hemsida: www.trafikverket.se

Varje	år	inträffar	runt		
30	kollisioner	i		
järnvägskorsningar,		
det	vill	säga	där	väg		
och	järnväg	korsar		
varandra	på	samma		
plan.	I	snitt	omkommer		
5	personer	per	år	och		
ungefär	lika	många	skadas.
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Trafikverket,	781	89	borlänge,	besöksadress:	Rödavägen	1
Telefon	:	0771-921	921,	Texttelefon:	0243-795	90	

www.trafikverket	.se


