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Statens Haverikommission 
Box 12538 
102 29 Stockholm 

Tillbud till plankorsningsolycka, 
Stora Höga - Kode, 2008-04-11. 
Transportstyrelsen har från Statens Haverikommission (SHK) mottagit rapport 
RJ 2009:03, Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil med släp och 
resandetåg 3763 på sträckan Stora Höga - Kode, O-län, den 11 april 2008. 

I nämnda rapport rekommenderas Transportstyrelsen att: 

• verka för att infrastrukturförvaltaren verkar för en ökad användning av 
hinderdetekteringssystem i plankorsningar (RJ 2009:03 Rl), 

• tillsammans med infrastrukturförvaltare och väghållare verka för att 
gemensamma normer och arbetsmetoder utvecklas, och att samverkan 
mellan kommun och andra intressenter utvecklas så att trafikmiljön vid 
plankorsningar utvärderas såväl löpande som vid förändringar 
(RJ 2009:03 R2), 

• möjliggöra att information om plankorsningar med särskilda 
besvärligheter på ett enkelt sätt finns tillgängligt för planering av olika 
transporter på väg (RJ 2009:03 R3) 
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Transportstyrelsens åtgärder med anledning av Statens 
Haverikommissions rekommendationer i rapport RJ 2009:03 

Rekommendation RJ 2009:03 R1 
Enligt 8 kap i Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) är det Banverket som 
beslutar om säkerhetsanordning vid en plankorsning. Transportstyrelsen har inte 
befogenhet att utöva tillsyn av Banverket enligt nämnda förordning, och kan 
därmed inte kräva vilka säkerhetsanordningar plankorsningar ska förses med. 

Banverket har tidigare svarat SHK {Rekommendation RJ 2006:01 R3) att deras 
tidigare typgodkända syslem för hinderdetektorer har slutat tillverkats, varav 
Banverket under 2007 planerade göra en förstudie av hinderdetektorer och där 
belysa hur stort behovet av hinderdetektorer är. Därefter planerade Banverket för 
en upphandling av hinderdetektorer under 2008. 

Transportstyrelsen har kontaktat Banverket i ärendet och de låter meddela 
följande. Banverket testar ett hinderdetekteringssystem i området kring 
Mälardalen. Testema är i slutskedet. Banverket ska inhämta ett godkännande på 
systemet från Transportstyrelsen, se Järnvägsstyrelsens föreskrifter om 
godkännande av delsystem inom jämväg m.m. (JvSFS 2006:1). Målet är att det 
nya hinderdetekteringssystemet ska kunna börja användas under år 2010. 

Rekommendation RJ 2009:03 R2 och R3 
Banverket och Vägverket har inlett ett samarbete i syfte att se över de båda 
verkens styrande dokument rörande plankorsningars geometriska utformning, ur 
såväl ett väg- som ett jämvägsperspektiv. 

Banverket och Vägverket har samverkan med kommuner och andra intressenter 
genom dels Plankorsningsdelegationen (Banverket, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Vägverket och Storstockholms Lokaltrafik (adjungerade)) och dels 
den s.k. Plankorsnings-OLA (Banverket, Bombardier, Branschföreningen 
Tågoperatörema, Riksförbundet Enskilda Vägar, Storstockholms Lokaltrafik, 
Sveriges kommuner och landsting, Sveriges Akeriföretag och Vägverket) som 
fungerar som forum för samverkan mellan intressenter och avstämning av 
lämnade avsikter inom ramen för arbetet med Plankorsnings-OLA. 

Banverket och Vägverket har bildat en arbetsgrupp med syftet att förbättra stödet 
till åkare vid dispenstransporter. Banverket kommer att bygga upp en 
supportfunktion till stöd för Vägverket och åkare. Vägverket kommer att 
publicera data kring plankorsningar på sin extema webbsida under "Läget på 
vägarna" så att åkare får bättre förutsättningar för ruttplanering. Banverket 
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kommer att erbjuda hjälp vid transport över plankorsning genom att t.ex. vid 
behov stoppa tågtrafiken 

I mars 2008, med uppföljning i februari 2009, genomförde Vägverket, 
Banverket och Sveriges Akeriföretag en informationskampanj riktad till 
chaufförer av trailertransporter med syftet att uppmana dem att rapportera 
plankorsningar som de uppfattar som farliga. Banverket inventerade 2500 
plankorsningar under 2008. Syftet med inventeringen var att identifiera 
plankorsningar med dålig vägprofil som kan göra att långa, låga fordon fastnar 
i plankorsningen. Resultatet genererade i kompletterande skyltning i 300 
plankorsningar varav 150 plankorsningar kommer att byggas om senast under 
2010. 

Med anledning av ovanstående avser Transpoitstyrelsen inte att rikta åtgärder 
mot detta område. 

Med vänlig hälsning 

Rune Lindberg 
Jamvägsdirektör, Transportstyrelsen 
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