
öteborgin Hisingenissä sattui 8. maa-
liskuuta liikenneonnettomuus. Juna 
 törmäsi bussiin  tasoristeyksessä. Tie, joka 

ylittää rautatien loppuu äkkiä rautatieylikäytävän 
jälkeen vilkkaan tieliikenneväylän risteyksessä. 
Sen takia bussinkuljettaja oli pysäyttänyt autonsa 
päästääkseen ohi tieliikennettä. Valitettavasti  
etäisyys rautatie- ja tieristeyksen välillä on niin  
lyhyt, että bussi jäi seisomaan osittain raiteen  
päälle. Bussi oli saanut jonkin vian eikä kuljettaja 
voinut ajaa pois radalta, joten kun puomit laskeu-
tuivat alas, oli onnettomuus pian tosiasia. Onnea 
oli matkassa ja bussinkuljettaja selviytyi tilanteesta 
eikä kukaan junassa loukkaantunut vakavasti.

Valitettavasti tasoristeys, jossa onnettomuus 
Göteborgissa tapahtui, ei ole ainoa tällainen  
paikka, missä rautatien ylittävä tie pian  
tasoristeyksen jälkeen loppuu tienristeykseen  
väistämisvelvollisuudella. Ehkä se riitti, kun  
liikenteen volyymi oli alhainen ja juna ei  
ajanut liian kovaa vauhtia. Mutta tänä päivänä  
turvallisuusvaatimus on huomattavasti korkeampi. 
Pohjoismaisissa organisaatioissa, jotka hallinnoivat 
rautatieinfrastruktuuria, tehdään paljon työtä  
tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.  
Muun muassa monia suojaamattomia  
tasoristeyksiä on poistettu tai varustettu  

varoituslaittein ja puomein.  Jatkuvasti korvataan 
tasoristeyksiä silloin ja tunnelein, erityisesti  
vilkkailla raskaan liikenteen kuormittamilla  
maanteillä. Huolimatta korkeista kustannuksista, 
mitä tasoristeyksien sulkeminen ja tieliikenteen 
johtaminen turvallisemmille ylityspaikoille  
aiheuttaa, jatkuu työ tasoristeysturvallisuuden 
parantamiseksi kaikissa Pohjoismaissa.

Rataylikäytävien turvallisuudessa on  
ensisijaisesti kysymys rautatielaitteiden hallinnasta. 
Mutta myös tienpitäjällä on suuri vastuu, että  
tie rautatieylikäytävän molemmin puolin on  
rakennettu liikenteen kannalta turvallisella  
tavalla. Sitä ei vähiten osoita onnettomuus  
Göteborgissa. Tieverkkoa ei saa rakentaa siten,  
että autoilla, busseilla ja muilla kulkuvälineillä on 
riski jäädä raiteille. Ei riitä, että vain radanpitäjät  
kohottavat turvallisuutta puomein ja muilla  
huomiokykyä lisäävillä toimenpiteillä. Risteyksiä 
tien ja rautatien välillä täytyy myös analysoida  
tieliikenteen edellytyksistä käsin. Tämän pitäisi 
olla itsestään selvää viranomaisille, joilla on  
kokonaisvastuu sekä tie- että rautatieinfrasta.

Kokonaisvastuu turvallisuudesta
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Samlat ansvar för säkerheten
en 8 mars inträffade en trafikolycka på 
 Hisingen i Göteborg. En buss blev påkörd 
av ett tåg vid en korsning mellan väg och 

järnväg. Vägen som korsar järnvägen slutar strax 
efter järnvägsövergången i en korsning med en stor 
trafikled med mycket trafik. Bussföraren hade där-
för stannat sin buss för att släppa förbi vägtrafiken. 
Olyckligtvis är avståndet mellan järnvägs- och väg-
korsningarna så kort att bussen blev stående delvis 
över spåret. Bussen hade fått något fel och kunde 
inte köras bort från järnvägen, så när bommarna 
gick ned var olyckan snart ett faktum. Som tur var 
klarade sig bussföraren och ingen ombord i tåget 
blev allvarligt skadad.

Tyvärr är den olycksdrabbade korsningen i 
Göteborg inte enda platsen där en väg som kor-
sar en järnväg kort efter järnvägspassagen slutar 
i en vägkorsning med väjningsplikt. Kanske var 
det tillräckligt när trafikintensiteten var lägre och 
 tågen inte körde så fort. Men i dag är kraven på 
 säkerhet betydligt högre.

Inom de organisationer i Norden som förvaltar 
järnvägsinfrastrukturen sker mycket för att att höja 
säkerheten vid korsningar  mellan väg och järnväg. 
Bland annat har många oskyddade plankorsning-
ar tagits bort eller försetts med signaler och bom-
mar. Vidare ersätts plankorsningar med broar och 
viadukter, särskilt på tungt trafikerade vägar där 
trafiken är omfattande. Även om det kostar stora 

pengar att stänga plankorsningar och leda om väg-
trafiken till mer säkra övergångar,  fortsätter arbetet 
i alla nordiska länder.

Säkerheten vid järnvägsövergångar är främst 
en fråga för förvaltaren av järnvägsanläggningen.  
Men även väghållaren har ett stort ansvar,  särskilt 
för att vägen på båda sidor av järnvägsöver gången 
är utformad på ett trafiksäkert sätt. Det  visar inte 
minst olyckan i Göteborg. Vägsystemet får inte 
 utformas så att bilar, bussar och andra vägfordon 
riskerar att bli stående på spåret. 

Därför räcker det inte att enbart banförvalt - 
aren höjer säkerheten med hjälp av bommar  
och  andra åtgärder för ökad uppmärksamhet.  
Korsningar mellan väg och järnväg måste ock-

så analyseras  utifrån 
vägtrafikens förut- 
sättningar. Det  
borde vara självklart 
för myndig heter  
som har ett samlat 
ansvar för både väg- 
och järnvägsinfra-
struktur.
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Vid plankorsningen Murto på 
sträckan Seinäjoki-Vasa kan 
kontaktledningen lyftas upp 
för att möjliggöra landsvägs-
transporter med hög last.  
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Säkerhet är temat för detta 
nummer av NJT, där vi bland 
annat berättar om hur Finland 
med enklare teknik ökat 
säkerheten vid plankorsningar. 
I Danmark är ett projekt för 
att säkra runt 400 järnvägs
korsningar nu nästan är i mål. 
Läs också om  Köpenhamns 
 metro som blivit en före
gångare när det gäller använd
ning av systematisk säkerhets
styrning.


