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Förord 

År 2012 tog Trafikverket ett beslut att antal omkomna inom järnvägstransportsystemet ska halveras 

mellan 2010 och 2020, vilket innebär högst 55 omkomna personer år 2020. Som stöd i arbetet att 

minska antalet omkomna har Trafikverket identifierat sträckor med tre eller flera personpåkörningar 

och tagit fram en åtgärdsstrategi. Den dominerande åtgärden är att sätta upp stängsel längs 

järnvägsspåren. 

Det finns ett behov av att utvärdera vilken effekt stängslingen har haft på i första hand 

personpåkörningar men också på obehörigt spårbeträdande som leder till tågförseningar. Ett förslag till 

utvärderingsmetod togs fram i en förstudie till detta projekt (Forsman och Vadeby, 2016). 

Syftet med föreliggande projekt är att testa metoden som beskrivs i förstudien i Region Öst och, 

baserat på dessa erfarenheter, bedöma om metoden kan användas nationellt för att beräkna 

stängslingens effekt. Projektet är begränsat till personpåkörningar. Obehörigt spårbeträdande och 

tågförseningar har inte studerats. 

Projektet har finansierats av Trafikverkets FoI-portfölj Möjliggöra. Trafikverkets kontaktperson har 

varit Helena Rådbo. Olga Lavrentieva, också Trafikverket, har varit behjälplig med att ta fram data 

och svara på frågor om de register som använts. 

 

Linköping, april 2020 

 

Åsa Forsman 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Effektutvärdering av stängsling på järnväg. Pilotprojekt i region Öst. 

av Åsa Forsman (VTI), Gunilla Björklund (VTI), Kristofer Odolinski (VTI) och Anna Vadeby (VTI) 

Trafikverket har under 2010-talet arbetat med en åtgärdsstrategi inom järnvägen som bland annat 

inneburit att nya stängsel har satts upp längs spåren på utpekade sträckor. Syftet med dessa åtgärder 

har varit att minska antal personpåkörningar i enlighet med halveringsmålet som innebär högst 55 

omkomma i järnvägstransportsystemet år 2020. Det har dock inte genomförts någon mer omfattande 

utvärdering av stängslingens effekt, delvis på grund av de svårigheter detta innebär. Syftet med den 

här studien var att analysera stängslingens effekter i Trafikverkets region Öst och, baserat på dessa 

erfarenheter, bedöma om metoden kan användas nationellt. En viktig del i projektet var att bedöma om 

de dataunderlag som finns är av tillräckligt bra kvalitet för att en nationell utvärdering ska vara rimlig 

att genomföra. 

Det finns både principiella och praktiska svårigheter med att beräkna stängslingens effekt. De 

principiella svårigheterna kan belysas om man jämför med effektberäkningar som gjorts inom 

vägtrafikområdet och då speciellt 2+1-vägar. En stor skillnad mellan dessa åtgärder är att olyckor på 

väg till största del är just olyckshändelser som förarna försöker undvika. På järnvägen vet vi att en 

majoritet av personpåkörningarna är suicid och att personerna alltså själva söker sig till spåren. Det 

gör att effekten av stängsling kan påverkas av om det finns mindre öppningar i stängslet där personer 

kan ta sig in, eller om det finns uppehåll/luckor i stängslet på grund av plankorsningar eller annat.  

Denna skillnad samt andra skillnader som diskuteras i rapporten medför att en stängslad sträcka inte 

kan ses som en standardiserad åtgärd vilket en 2+1-väg kan göra i större utsträckning och det gör det 

svårare att få fram ett enhetligt effektmått. 

Trots de principiella svårigheterna som diskuteras ovan kanske det största hindret för att beräkna 

effekten av stängsling är de praktiska svårigheterna med att skapa ett datamaterial som beskriver 

järnvägsnätet på ett adekvat sätt. För att kartlägga stängslingens utbredning i järnvägsnätet mer än för 

enstaka sträckor behöver man använda befintliga databaser. I den här studien har information om 

stängsling hämtats från Trafikverkets datasystem för information om banrelaterade anläggningar (BIS) 

och några av de problem som finns är: 

• Informationen i BIS saknar historik. Det innebär att om det sattes upp stängsel ett visst år så 

vet vi oftast inte hur det såg ut där innan, dvs. om det fanns ett stängsel som ersattes, eller om 

det var ostängslat på platsen. 
 

• Det saknas ofta uppgifter om när stängslet sattes upp och hur högt det är. För de 

flätverksstängsel som sitter uppe saknas uppgift om höjd för cirka 77,5 procent av sträckan. 

Problemet med saknade uppgifter om höjd har dock minskat under senare år eftersom 

stålnätspanel infördes som standard för att förhindra obehörigt spårbeträdande år 2014. Dessa 

stängsel ska vara drygt två meter höga enligt gällande krav. Även för stålnätspanel saknas 

dock ibland uppgift om uppsättningsår. 
 

• En annan typ av information som saknas är hur terrängen ser ut runt spåren. Det kan finnas 

naturliga hinder i form av bergväggar eller vattendrag eller till exempel industribyggnader 

som gör att spåren är otillgängliga. Avsaknaden av denna information försvårar analyser av 

stängslingens effekt. 
 

• Informationen i BIS om stängslens placering stämmer inte alltid med verkligheten. Detta är 

känt från tidigare studier och även i denna studie har vi upptäckt vissa avvikelser. Hur stor 

skillnaden är mellan BIS och verkligheten är dock svår att bedöma. 
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• Informationen om stängsling i BIS är inlagd på så sätt att det krävs omfattande 

databearbetning för att få till ett material som kan användas för effektberäkningar. Förutom att 

det är tidskrävande ökar det risken för felaktigheter i något steg av datahanteringen. 

De problem med datamaterialet som nämns ovan rör främst stängslingsdata, vilket beror på att detta 

har upplevts som det största problemet. Det finns förstås även andra möjliga felkällor i materialet. En 

sådan är personpåkörningarnas placering. Det är viktigt att den angivna platsen för påkörningarna är 

korrekt, speciellt i förhållande till stängslens placering. Hur väl detta stämmer har dock inte varit 

möjligt att utvärdera inom ramen för detta projekt. 

Studien är avgränsad till spår mellan driftplatser. Det beror delvis på att driftplatser, som de är inlagda 

i BIS, ofta är besvärliga att hantera rent praktiskt. Delvis beror det också på att vi valt att inte ta med 

stationsområden i studien, eftersom dessa utgör en komplex miljö som behöver behandlas separat. 

Det slutliga datamaterialet som analyserna i det här pilotprojektet baseras på består av drygt 120 mil 

enkelspår och 54 mil dubbelspår. Längs enkelspåren är det 1,5 procent av sträckan som har stängsel på 

båda sidor och 3,9 procent som har stängsel på ena sidan. Motsvarande längs dubbelspår är 4,7 

respektive 11,5 procent. Två typer av analyser har genomförts, en före-efter studie och en 

tvärsnittsstudie. Ingen av analyserna kunde påvisa någon effekt av stängsling, men resultaten måste 

tolkas försiktigt på grund av de felkällor som förekommer och eftersom totala antalet 

personpåkörningar är relativt litet. Resultat från tvärsnittsstudien visade dock att högre 

befolkningstäthet och fler passerande tåg innebar fler personpåkörningar, vilket var väntat. 

Sammanfattningsvis kan vi dra följande slutsatser från studien. 

• Analyserna i den här studien har inte kunnat påvisa några effekter av stängsling. Det betyder 

dock inte att effekter inte finns utan det kan bero på brister i datamaterialet och på att studien 

är begränsad till Trafikverkets region Öst som innebär att dataunderlaget i form av 

personpåkörningar är relativt litet. Även med detta material har vi dock kunnat påvisa att antal 

personpåkörningar har ett samband med befolkningstäthet och antal passerande tåg. 
 

• En uppskalning av pilotstudien i region Öst till nationell nivå är möjlig, men det är inget vi 

rekommenderar i nuläget med de brister i datakällor som finns idag. Resultaten kommer att bli 

mycket osäkra och svåra att tolka. 
 

• För att underlätta för framtida utvärderingar av stängsling, men även andra åtgärder, är det 

viktigt att dokumentera när åtgärden infördes, detaljer kring dess utformning samt hur det såg 

ut på platsen före införandet. 
 

• Även personpåkörningar behöver dokumenteras noggrannare för att bli ett värdefullt verktyg i 

arbetet med att minska antal personpåkörningar. Alla personpåkörningar bör utredas, helst 

enligt en mall så att insamlingen blir mer systematisk än idag. 
 

• Förbättringar när det gäller utredning av personpåkörningarna bör också följas av en 

regelbunden uppföljning. Det skulle kunna ge bättre kunskap om vilka situationer och miljöer 

som innebär problem och behöver åtgärdas, samt var förbättringar ses. 
 

• Slutligen är det viktigt att fokusera på helhetslösningar där man försöker intrångssäkra hela 

sträckningar. Hur hindrar man intrång från till exempel viadukter eller plankorsningar? Här 

behöver man också inkludera underhåll av stängslen så att de bibehålls i bra skick. 
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1. Inledning 

År 2012 tog Trafikverket ett beslut om att antal omkomna inom det statliga järnvägstransportsystemet 

skulle halveras mellan 2010 och 2020. Eftersom det omkom 110 personer år 2010, innebär 

halveringsmålet högst 55 omkomna år 20201. 

De senaste fem åren (2014–2018) har i genomsnitt 89 personer per år omkommit vid järnvägen2 

(Trafikanalys, 2019a). Det är färre än de 110 som omkom 2010 men ändå relativt långt från målet. År 

2017 var antal omkomna nere på 66 personer men det ökade sedan till 89 året efter. Majoriteten av 

dödsfallen är suicid, vilka utgjorde 82 procent av de omkomna under åren 2014–2018. Omkomna i 

suicid inom järnvägen utgör cirka 5 procent av alla omkomna i suicid i Sverige enligt Lindberg 

(2018). Det förekommer också att personer skadas allvarligt i järnvägssystemet, men antal allvarligt 

skadade är betydlig färre än antal omkomna. Under perioden 2014–2018 var antalet allvarligt skadade 

i genomsnitt 16 personer per år (Trafikanalys, 2019a). Som allvarligt skadad i olycka på järnväg 

räknas den som uppskattas behöva mer än 24 timmars sjukhusvård (Trafikanalys, 2019b).  

I Rådbo m.fl. (2005) gjordes en genomgång av alla personpåkörningar i Sverige under perioden  

2000–2002. Som personpåkörning räknades alla kollisioner mellan tåg och person (inklusive 

plankorsningar och stationsområden). Totalt omkom 192 personer under de åren och 72 procent av 

dessa var män. Studien visade också att 76 procent var suicid, 8 procent var olyckshändelser och 17 

procent var okända. Det fanns inte några tydliga säsongseffekter men det var något fler omkomna i 

suicid under sommarhalvåret (april–september) än vinterhalvåret. De allra flesta personpåkörningarna, 

86 procent, skedde inom tätort och knappt en tredjedel (29 %) av alla påkörningar skedde inom ett 

stationsområde. En senare undersökning visade att 58 procent av personpåkörningarna under åren 

2014 till 2016 skedde inom tätort, och ytterligare 22 procent inom 500 meter från närmaste tätort 

(Wigren och Fredin-Knutzén, 2018). Kindt och Spennare (2012) undersökte personpåkörningar i 

Trafikverkets region Syd under perioden januari 2003 till och med augusti 2011. Deras undersökning 

visade att det på sträckor utanför stationsområden skedde många personpåkörningar i närheten av 

viadukter.  

En kartläggning av suicid i England och Wales åren 2000–2013 visade att 4,1 procent av alla 

omkomna i suicid i dessa länder skedde vid järnvägen samt att antal omkomna i suicid vid järnvägen 

ökade under perioden (Taylor m.fl., 2016). Andel kvinnor bland de omkomna i suicid vid järnvägen 

var 20 procent (2010–2013). I en studie från New South Wales i Australien var andel kvinnor som 

omkommit i suicid vid järnvägen något högre, cirka 28 procent under åren 2011–2018 (Gregor m.fl., 

2019). Majoriteten (70 %) av suicidfallen skedde vid stationer och författarnas hypotes till denna höga 

andel var att en stor del av spåren i och runt Sydney omges av stängsel. 

Ett sätt att förhindra personpåkörningar är att hindra eller försvåra tillträde till spårområdet. Den åtgärd 

som primärt används för detta är stängsling (Lindberg, 2018). Åtgärden har potential att förhindra 

både suicid och olyckor till följd av obehöriga i spår. Trafikverket har arbetat systematiskt med att 

införa stängsling enligt den åtgärdsstrategi som presenteras i Lindberg (2018). Det finns flera andra 

åtgärder för att förhindra personpåkörningar, till exempel kameraövervakning, informationsskyltar och 

åtgärder specifikt riktade mot stationsområden. Dessa behandlas dock inte i denna rapport. 

 

 

1 https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-

trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/ 
2 Dessa data innehåller omkomna på hela järnvägsnätet, inte bara det statliga. Den absoluta majoriteten av 

järnvägen är dock statlig så det bör endast vara enstaka personer som omkommit på järnväg med annan ägare. 

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/
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Trots att stängsling använts som åtgärd under en längre tid, både i Sverige och andra länder, är det 

svårt att hitta utvärderingar om dess effekt. I en sammanfattande artikel från EU-projektet RESTRAIL 

(REduction of suicides and trespasses on RAILway property) konstaterar Havârneanu m.fl. (2016) att 

behovet av effektutvärderingar generellt är mycket stort. Enligt en ny sökning genomförd i januari 

2020 verkar det inte heller efter det kommit ut några artiklar om effekter av stängsling. En ny studie 

från Australien behandlar visserligen stängsling men där studeras hur beteendet strax innan ett 

suicidförsök skiljer sig åt mellan sträckor som är stängslade och inte stängslade (Gregor m.fl., 2019). 

Effekter med avseende på antal personpåkörningar studeras inte. 

Det finns således ett behov av att skatta åtgärdseffekten av stängsling men det är också förknippat med 

flera svårigheter. I en förstudie (Forsman och Vadeby, 2016) föreslås hur effekten kan skattas med 

hjälp av en före-efter studie. För att göra detta behövs en kartläggning av järnvägsnätet med avseende 

på var det finns stängsel, när dessa kom upp, vilken höjd de har och om det är stängsel på en eller båda 

sidor. Dessa uppgifter behöver sedan kopplas ihop med var personpåkörningarna skett och andra 

variabler som kan påverka utfallet, till exempel hur många tåg som passerar. Tidigare studier (Fredin-

Knutzén och Källbom, 2018; Persson, 2018) har visat på brister i de databaser där dessa uppgifter 

finns (Trafikverkets Baninformationssystem BIS och Trafikverkets avvikelsehanteringssystem) och 

det finns inte heller färdiga kopplingar mellan de olika databaserna. I det här pilotprojektet studeras 

därför om det är möjligt att ta fram ett datamaterial med tillräckligt bra kvalitet för att kunna skatta en 

åtgärdseffekt. 

I de två tidigare studierna som nämns ovan har man detaljstuderat stängsling på enskilda sträckor; 

Malmö–Lund (Persson, 2018) och Norrköping–Linköping (Fredin-Knutzén och Källbom, 2018). För 

att kunna skatta åtgärdseffekten behöver man dock kartlägga hela järnvägsnätet och då behövs 

metoder för att göra detta på ett automatiserat sätt. Den här studien omfattar därför ett större område 

för att bedöma om det går att skapa ett tillräckligt bra datamaterial med hjälp av den information som 

finns i register. Vi begränsar oss dock till Trafikverkets region Öst. 

1.1. Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna pilotstudie är att analysera stängslingens effekter i Trafikverkets region Öst och, 

baserat på dessa erfarenheter, bedöma om metoden kan användas nationellt. En viktig del i projektet är 

att bedöma om de dataunderlag som finns är av tillräckligt bra kvalitet för att en nationell utvärdering 

ska vara rimlig att genomföra. Det övergripande målet är att genomföra en sådan utvärdering, men det 

ligger utanför det här projektet. 

Studien avgränsas till effekter på personpåkörningar med dödlig utgång. Förseningar på grund av 

personpåkörningar eller obehöriga i spår ingår inte. Studien innefattar inte heller driftplatser, dvs. 

stationsområden och övriga driftplatser utan resandeutbyte, utan endast sträckorna däremellan. Detta 

eftersom det är alltför komplicerat att avgöra om en sträcka är stängslad eller inte, och på vilken sida, 

när det är fler spår än två. Dessutom utgör stationsområden en komplex miljö där stängsling kan 

behöva kombineras med andra åtgärder. Dessa områden behöver därför särbehandlas när effekt av 

stängsling ska beräknas. Personpåkörningar av personal som har behörighet att befinna sig i 

spårområdet exkluderas också ur studien, eftersom de har en anledning att befinna sig där och det inte 

är deras närvaro som stängsling ska hindra. För att förhindra denna typ av olyckor krävs andra 

åtgärder. 
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2. Metod 

Pilotstudien är begränsad till Trafikverksregion Öst som innefattar Södermanlands län, Uppsala län, 

Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. De analyser som görs avser år 2013–2018, då det 

är dessa olyckor som vi har koordinater för, men en översikt över personpåkörningar från 2010 och 

framåt ges också. År 2018 fanns det i dessa fem län totalt 898 km elektrifierade enkelspår (samt 206 

km ej elektrifierade) och 694 km elektrifierade dubbel-/flerspår (Trafikanalys, 2019d). 

2.1. Stängsling 

2.1.1. Trafikverkets åtgärdsstrategi 

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsstrategi som innebär att man identifierar de driftplatser och 

sträckor3 på järnvägsnätet som har flest personpåkörningar med dödlig utgång och succesivt vidtar 

åtgärder på dessa sträckor (Lindberg, 2018). Sträckor med tre eller fler omkomna (från år 2008 och 

framåt) anses som särskilt olycks- eller suicidtäta områden. I region Öst identifierades 23 sådana 

områden, och antal omkomna per område var där mellan tre och elva (Lindberg, 2018). 

De åtgärder som införts i landet är stängsling och, på vissa platser, kameraövervakning. Det finns även 

andra åtgärder som testats på enstaka sträckor/platser men som ännu inte används i någon större 

utsträckning. Ett exempel är gummimattor med pyramider som anses vara svåra att gå på4 och 

därigenom ska avskräcka fotgängare från att ta sig över spåren. 

2.1.2. Olika typ av stängsel 

Längs järnvägen finns en mängd olika typer av hägnad i form av stängsel, staket och plank som har 

satts upp med olika syften. Det kan till exempel vara staket som satts upp för att inhägna fastigheter 

eller hindra boskap att gå ut på spåren. Många av dessa är lätta att ta sig över eller igenom för personer 

som vill ta sig ut i spårområdet och inte tillräckliga för att förhindra intrång. I tidigare studier (Fredin-

Knutzén och Källbom, 2018; Persson, 2018) har man avgränsat sig till följande typ av hägnad som 

bedöms tillräckliga för att förhindra intrång:   

• Stålnätspanel: prefabricerade paneler med maximal maskstorlek 50x200 mm monterade i 

stolpar, se Figur 1. Sedan 2014–11–01 är stålnätspanel standard för att förhindra obehörigt 

spårbeträdande (Trafikverket, 2014). 

• Flätverksstängsel som är minst 1,70 m högt: flätverksstängsel är ett nät av vävd tråd i 

rutmönster (Figur 1). 

• Bullerskydd som är minst 1,7 m högt: träplank, jordvall eller annat skydd för att förhindra 

buller från järnvägen (se exempel i Figur 2). 

Förutom hägnad kan tillträde till spåren försvåras av naturliga hinder som tät vegetation, vattendrag 

och branter. Sådana hinder finns inte med i de datakällor vi använder här och behandlas därför inte. 

 

 

 

3 Indelning i enlighet med Trafikverkets avvikelsehanteringssystem. 
4 https://www.trafikverket.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/lansvisa-

pressmeddelande/Norrbotten/2019/slut-pa-sparspring-i-alvsbyn/ 

https://www.trafikverket.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/lansvisa-pressmeddelande/Norrbotten/2019/slut-pa-sparspring-i-alvsbyn/
https://www.trafikverket.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/lansvisa-pressmeddelande/Norrbotten/2019/slut-pa-sparspring-i-alvsbyn/
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Figur 1 Exempel på stålnätspanel (vänstra delen av stängslet) och flätverksstängsel (högra delen av 

stängslet). Foto: Åsa Forsman, VTI. 

 

 

Figur 2 Exempel på bullerplank. Foto: Åsa Forsman, VTI. 

 

2.2. Datakällor 

Det mesta av datamaterialet som analyseras i studien kommer från olika datakällor inom Trafikverket. 

Information om hägnad har hämtats från BIS (en ögonblicksbild från den 8 februari 2019) som är 

Trafikverkets datasystem för information om banrelaterade anläggningar. Den information vi har 
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använt från BIS är spårlängd och längd på eventuell stängsling, typ av stängsel (inkl. bullerskydd), 

höjd på stängslet, uppsättningsår och vilken sida om spåret stängslet finns. Från Trafikverket har vi 

även erhållit uppgifter om tågtrafik 2016, dvs. antal passerande tåg, vilket har hämtats från datalagret 

LUPP. Från Trafikverkets avvikelsehanteringssystem har vi hämtat information om personpåkörningar 

som skadeutfall, beskrivning av händelsen samt beskrivning av omgivningen i text eller bild, där sådan 

funnits. De personpåkörningar som är inkluderade i studien är alla påkörningar med fotgängare, suicid 

inkluderat, som skett på spåret eller i en plankorsning. Däremot inkluderas inte motorfordonsolyckor. 

Vi har även fått ta del av arbetsmaterial från Trafikverkets gällande personpåkörningarnas koordinater, 

klassning av hur personer tagit sig in på spåret, samt definition av region Öst.  

Från SCB:s Register över totalbefolkningen har vi erhållit befolkningsdata för Södermanlands län, 

Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län, alltså Trafikverkets region Öst. 

Data består av antal personer som är folkbokförda inom geografiska rutor om 100 x 100 meter år 

2018.  

2.3. Databearbetning 

De olika datakällorna har, baserat på koordinater, satts ihop med hjälp av programmet QGIS. Den 

typen av program fungerar bra för att koppla ihop koordinatbaserad information och illustrera 

materialet geografiskt. Det fungerar dock mindre bra för analyser med hjälp av statistiska metoder, 

vilket görs i det här projektet. Därför exporterades datamaterialet från QGIS och bearbetades vidare i 

Excel och statistikprogrammen Stata och SAS.  

För att avgränsa materialet till region Öst fick vi av Trafikverket information om vilka sträckor och 

driftplatser som ingår i denna region. Eftersom denna information var problematisk att matcha med 

informationen i vårt sammansatta datamaterial valde vi att matcha utifrån vilka bandelar som ingår i 

region Öst och basera materialet på dessa. Detta innebär dock att om en del av bandelen tillhör en 

annan region så är den delen också med i vårt material. På de bandelar som tillhör en annan region har 

även antal passerande tåg och personpåkörningar lagts till. Dock inte befolkningsmängd eftersom vår 

beställning av detta endast inkluderade länen i region Öst. Som nämnts ovan avgränsades även 

datamaterialet genom att vi exkluderade driftplatser.  

Datamaterialet bearbetades på så sätt att vi skapade observationsenheter utifrån befintliga sträckor i 

BIS (så kallade RLID:n). Varje RLID delades in i delsträckor beroende på var det fanns hägnad enligt 

BIS och varje sådan delsträcka utgör en observationsenhet i våra analyser. Inom en delsträcka är 

stängslingen konstant: antingen finns stängsel på ena sidan eller på båda sidor, eller så saknar hela 

delsträckan stängsel (Figur 3). Som stängsel räknades här stålnätspanel, flätverksstängsel och 

bullerskydd och ingen åtskillnad gjordes mellan dessa typer. Varje delsträcka tilldelades också värden 

på befolkning och antal passerande tåg och eventuella personpåkörningar lades till. 

 

 

Figur 3 Schematisk bild över hur delsträckor kan se ut inom ett RLID. 
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De befintliga sträckorna från BIS baseras på en sida av spåret i taget och ger information var inom 

RLID:t det finns hägnad på just den sidan av spåret. Inom samma RLID finns även motsvarande 

information för den andra sidan av spåret. På vissa sträckor som har dubbelspår är sträckorna på olika 

sidor om spåren inte lika långa, vilket skulle kunna bero på sträckningens kurvatur. Detta, i 

kombination med att vi i bearbetningen av datamaterialet i Stata och SAS inte haft någon annan 

geografisk angivelse att tillgå, innebär att vi inte har kunnat skapa exakta observationsenheter. På vissa 

sträckor har vi fått göra approximationer som innebär att de olika sidorna kan ha förskjutits i 

förhållande till varandra vilket i sin tur då har påverkat stängslens placering. Det är dock inget 

omfattande problem. Sex procent av sträckorna med dubbelspår har en avvikelse som är större än en 

procent. Den största relativa skillnaden är 10 procent och som mest skiljer det 70 meter mellan två 

olika sidor. En sträcka (RLID) med dubbelspår är i genomsnitt knappt 5 500 meter. 

2.4. Datamaterial 

Efter ovanstående bearbetningar av datamaterialet landade vi i totalt 1 938 observationsenheter 

(delsträckor), varav 1 044 enkelspår och 894 dubbelspår. Den genomsnittliga längden på 

observationsenheterna var 1 160 meter (min=1 meter, max=18 291 meter) för enkelspåren och 605 

meter (min=1 meter, max=9 350 meter) för dubbelspåren. Den totala längden av enkelspår i materialet 

är 1 211 km och den totala längden för dubbelspår 541 km. Anledningen till att dessa siffror skiljer sig 

från de som Trafikanalys (2019d) presenterar (898 km elektrifierade enkelspår, 206 km ej 

elektrifierade enkelspår och 694 km elektrifierade dubbel-/flerspår) är att vi har uteslutit 

driftplatser/stationsområden men har med delar av bandelar som är utanför regionen. Om 

uppsättningsår saknas i BIS har vi gjort antagandet att alla flätverksstängsel är uppsatta före år 2013. 

För stålnätspanel och bullerskydd har vi dock låtit detta år vara ett ”missing value”. 

2.5. Statistiska analyser 

Två typer av analyser har genomförts, en före-efter studie som jämför hur många personpåkörningar 

som skett före och efter att stängsling genomförts och en tvärsnittsstudie som tar hänsyn även till 

andra förklaringsvariabler än stängsling. Båda analyserna baseras på personpåkörningar från och med 

2013 till och med 2018 eftersom det är för dessa år vi har haft tillgång till koordinater för 

påkörningarna. 

2.5.1. Före-efter studie 

För att bedöma om den stängsling som kommit upp 2013 eller senare haft någon effekt har 

datamaterialet delats upp i två delar, en del innehåller de sträckor som har förändrats under perioden 

(alltså där stängsel satts upp) och den andra delen innehåller oförändrade sträckor. På de förändrade 

sträckorna har sedan personpåkörningarna delats in med avseende på om de skedde före eller efter 

stängslingen. Indelningen har i första hand gjorts med hjälp av årtal och i andra hand – om 

personpåkörningarna skett samma år som stängslen satts upp – med hjälp av beskrivningar i 

Trafikverkets avvikelsehanteringssystem. De oförändrade sträckorna används som kontrollsträckor. 

Eftersom de allra flesta stängsel (som kommit upp 2013 eller senare) satts upp under 2015 används 

detta år som åtgärdsår. Föreperioden för kontrollsträckorna räknas då som 2013 och 2014 och 

efterperioden som 2016, 2017 och 2018. Förändringen i antal personpåkörningar mellan före- och 

efterperioden på de sträckor som blivit stängslade jämförs sedan med motsvarande på 

kontrollsträckorna. Om personpåkörningarna minskar mer på de stängslade sträckorna än på 

kontrollsträckorna är det troligen en effekt av stängslingen, men om påkörningarna minskar på båda 

typer av sträckor kan orsaken vara någon annan och då kan man inte tolka det som en 

stängslingseffekt. För att testa om fördelningen före-efter är lika eller inte på förändrade sträckor och 

kontrollsträckor används chi-två test. 
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2.5.2. Tvärsnittsstudie 

För att undersöka vilka variabler som påverkar om det sker en personpåkörning (utfall=1) eller ingen 

personpåkörning (utfall=0) på en viss delsträcka/observationsenhet genomfördes en logistisk 

regressionsanalys. Som oberoende, eller förklarande variabler, inkluderades följande: 

• En dummyvariabel för om det är dubbelspår (referenskategori är enkelspår).  

• Dummyvariabler för om det är stängsling på ena sidan eller på båda sidorna (referenskategorin 

är här ingen stängsling alls). Stängsel är här definierat som stålnätspanel, flätverksstängsel 

eller bullerskydd oavsett höjd. Detta eftersom det i så många fall är oklart i materialet vilken 

höjd det är på stängslet. Ingen åtskillnad görs heller mellan de olika typerna av stängsel.  

• Antal plankorsningar per km (denna variabel finns med eftersom ju fler plankorsningar det 

finns på sträckan desto fler öppningar finns det i stängslet).  

• Befolkning inom en radie om 2 km från spåret, beräknat som ett genomsnitt per km inom varje 

RLID (detta eftersom befolkningen är summerad längs med RLID:t). 

• Antal passerande tåg (denna variabel inkluderar både godståg, persontåg samt övriga 

tågrörelser; variabeln är på bandelsnivå vilket innebär ett genomsnitt över hela bandelen).  

Eftersom man kan anta att ju längre en observationsenhet är desto större är sannolikheten att fler 

personpåkörningar sker inom den sträckan så valde vi att lägga in även längden på sträckan som en 

oberoende variabel, för att kompensera för längd. Skattningen av dess koefficient är dock ganska 

ointressant i detta fall utan vi är endast intresserad av de övriga variablernas koefficienter. Vi har 

också valt att inte inkludera personpåkörningar som skett i anslutning till plankorsningar. Detta 

eftersom dessa påkörningar rimligen inte påverkas av stängsling, vilket är vad vi är intresserad av att 

analysera här.  

Vid sex av observationsenheterna hade det skett två personpåkörningar. Detta bortser vi dock ifrån i 

denna analys och betraktar det som att det endast skett en enda påkörning. Anledningen till detta är att 

variationen i antalet påkörningar är för liten för att det ska vara lämpligt med en modell där 

sannolikheten för antalet påkörningar analyseras, istället för som i den logistiska analysmodellen där 

man enbart tittar på om det skett (minst) en personpåkörning på observationsenheten eller inte.  

På de delsträckor där det hade skett en personpåkörning justerades stängslingsvariabeln efter hur det 

såg ut på platsen vid tiden då olyckan skedde. Om påkörningen skedde innan stängsel sattes upp 

antogs att det inte fanns stängsel vid tiden för påkörning (om det var stängslat på båda sidor kan dessa 

ha kommit upp vid olika år, vilket vi tog hänsyn till). I de fall uppsättningsår var samma år som året då 

en personpåkörning skedde använde vi avvikelsehanteringssystemet för att bedöma om påkörningen 

skett innan eller efter att stängslet sattes upp. I sju fall gjordes bedömningen att stängslingen skett efter 

personpåkörningen och stängslingsvariabeln justerades efter detta. 

I Tabell 1 presenteras deskriptiv statistik för de variabler som ingår i den logistiska regressions-

analysen. Här ingår endast 1 586 observationsenheter. Detta på grund av att befolkningsinformation 

endast finns för de län som ingår i region Öst och att det även finns en del saknade värden. Den totala 

längden för enkelspåren i analysen är 954 km (794 st) och för dubbelspåren 477 km (792 st). 
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Tabell 1 Deskriptiv statistik för de variabler som ingår i den logistiska regressionsanalysen. 

Variabel Antal/andel/medelvärde (standardavvikelse) 

Personpåkörningar (2013–2018) 39 st 

Antal spår (20191) 

   Dubbelspår 

   Enkelspår 

 

49,9 % 

50,1 % 

Stängsling (20191) 

   Båda sidor 

   En sida 

   Ingen sida 

 

14,1 % 

43,3 % 

42,6 % 

Antal plankorsningar per km observationsenhet 
(20191) 

4,7 (36,4) 

Antal boende inom 2 km radie per km RLID (2018) 1 451 (2 483) 

Antal passerande tåg per år (2016) 23 375 (17 505) 

Längd på observationsenheterna (20191) 902,6 m (1943,4 m) 

1 Alla dessa variabler baseras på en ögonblicksbild av BIS i februari 2019. Vad gäller stängsling har justeringar 

gjorts på de sträckor där personpåkörningar skedde innan stängslen sattes upp. 

2.6. Jämförelse mellan information från ärenden i Trafikverkets 
avvikelsehanteringssystem och BIS med avseende på stängsling 

Som ett sätt att validera uppgifter om stängsling i BIS gjordes en jämförelse med informationen i 

Trafikverkets avvikelsehanteringssystem. Alla personpåkörningar som skedde i spår under åren 2014, 

2015 och 2018 studerades. Dessa år valdes för att få en spridning av personpåkörningarna över tid. 

Med hjälp av utredningsrapporter och bilder från avvikelsehanteringssystemet bedömdes om det fanns 

stängsel vid olycksplatsen eller inte och om stängslet i så fall fanns på ena eller båda sidor om spåret 

eller spåren. Denna information har sedan jämförts med den information som finns i BIS. Som 

stängsel räknades här flätverksstängsel, stålnätspanel och bullerskydd, oavsett höjd. Anledningen till 

att höjd inte beaktades var att det saknas i många fall. 

I Tabell 2 visas hur väl de två källorna stämmer överens med avseende på om det är stängslat på ena 

sidan, på båda sidor eller inte alls (med något av de godkända stängsel som nämns ovan). Resultaten 

visar att 18 av de 45 fallen inte gick att bedöma. I fyra av dessa fall var anledningen att olyckan skedde 

innan stängsel kom upp enligt BIS och då vet vi inte hur det såg ut innan. Bland de övriga 14 fallen 

var det vanligaste skälet att det saknades uppgifter om stängsling i Trafikverkets avvikelsehanterings-

system. I en del ärenden finns viss information, till exempel hur det ser ut på ena sidan spåret men inte 

hur det ser ut på andra sidan. I en del andra ärenden finns ingen information alls om eventuell 

stängsling.  

Av de 27 fall som går att bedöma är informationen överensstämmande i 23, vilket motsvarar 85 

procent. Det bör noteras att vi endast tittat på hur det ser ut precis vid olycksplatsen, inte till exempel 

hur långt innanför ett staket som påkörningen skedde. Vid 14 av de överensstämmande platserna var 

det inget stängsel på någon sida spåret/spåren, vid sex var det stängsel på ena sidan och vid tre var det 

stängsel på båda sidorna. 
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I fyra fall skiljer sig informationen mellan BIS och Trafikverkets avvikelsehanteringssystem. På två av 

dessa platser finns det bullerplank och ett lite lägre staket enligt avvikelsehanteringssystemet, men 

dessa finns inte med i BIS. I ett fall är det stängsel av okänd typ på ena sidan enligt 

avvikelsehanteringssystemet men inget stängsel enligt BIS. Det sista fallet är en påkörning som skedde 

2018 och där kan skillnaden bero på att informationen om stängsling ännu inte lagts in i BIS. 

Observera att den information om stängsling som vi använder i resten av rapporten är den som 

kommer från BIS. Stängslingsinformationen från avvikelsehanteringssystemet har endast använts till 

den här jämförelsen. 

Tabell 2 Överensstämmelse mellan Trafikverkets avvikelsehanteringssystem och BIS med avseende på 

stängsling vid platser där personpåkörningar i spår har inträffat. I den här jämförelsen räknas 

stålnätspanel, flätverksstängsel och bullerskydd som stängsel, oavsett höjd. 

 Stämmer överens 

År Ja Nej Går ej att bedöma eftersom 
olyckan skedde innan stängsel 

sattes upp enl. BIS 

Går ej att bedöma 
på grund av övriga 

skäl 

Totalt 

2014 8 2 2 3 15 

2015 8 0 2 6 16 

2018 7 2 0 5 14 

Totalt 23 4 4 14 45 
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3. Resultat 

3.1. Personpåkörningar i Region Öst 

Under perioden 2010–2018 skedde 178 personpåkörningar med dödlig utgång i region Öst. 

Uppgifterna baseras på Trafikverkets avvikelsehanteringssystem och med personpåkörning avses här 

fall där tåg kolliderat med gående, både i spårmiljö och vid plankorsningar. Fall där tåg har kolliderat 

med fordon och fall med behörig personal (påkörning av personer som har behörighet att befinna sig 

på spåren) har exkluderats5.  

Av de 178 dödade berodde 155 på suicid och resterande 23 var olyckor på grund av obehöriga i spår, 

enligt bedömningen i avvikelsehanteringssystemet (Tabell 3). Av suicidfallen skedde 21 procent vid 

en plankorsning och 17 procent vid en plattform (dessa påkörningar kan ha skett i eller i anslutning till 

plankorsning eller plattform)6. Övriga 63 procent skedde längs med spåren. Av de övriga 

personpåkörningarna är det vanligast att de skett vid plankorsningar (48 %). 

Tabell 3 Antal och andel dödade per platstyp. Uppdelat på suicid och övriga personpåkörningar. År 

2010–2018. 

 Suicid Övriga personpåkörningar 

Platstyp Antal Andel Antal Andel 

Plankorsning 32 21 % 11 48 % 

Plattform 26 17 % 4 17 % 

Spår 97 63 % 8 35 % 

Totalsumma 155  23  

 

I Figur 4 visas utvecklingen över totalt antal dödade per år. Det finns ingen tydlig trend; antal dödade 

längs spår har ökat något och antal dödade vid plankorsningar minskat, men totalt är det inga stora 

förändringar.   

 

 

5 Totalt har 10 dödsfall exkluderats, varav 2 avser behörig personal och 8 kollision med fordon. 
6 Detta baseras på en bedömning av hur personen fått tillträde till spåren. Plankorsning kan betyda att 

påkörningen skett i själva plankorsningen men också att påkörningen skett i omedelbar närhet av en 

plankorsning om det är troligt att personen tog sig in på spåret från plankorsningen. Bedömningen har gjorts av 

Trafikverket. 
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Figur 4 Utveckling av antal dödade i personpåkörningsolyckor i Region Öst. Uppdelat efter platstyp: 

plankorsningar, plattform och spår. 

 

En majoritet av de dödade var män (Tabell 4). Bland dödade i suicid var 69 procent män och 28 

procent kvinnor (resten okända). I övriga personpåkörningar var det en ännu högre andel män (83 %), 

men det totala antalet är litet så resultaten är osäkra. 

 

Tabell 4 Könsfördelning för dödade i personpåkörningsolyckor i Region Öst, uppdelat efter suicid och 

övriga personpåkörningar. År 2010–2018. 

 Suicid Övriga personpåkörningar 

Kön Antal Andel Antal Andel 

Kvinna 44 28 % 3 13 % 

Man 107 69 % 19 83 % 

Okänt 4 3 % 1 4 % 

Totalsumma 155  23  

 

Fördelningen över veckodagar och tid på dygnet visas i Tabell 5 och Figur 5. Suicidfallen var relativt 

jämnt fördelade över veckan medan det var större variation i övriga personpåkörningar. Torsdag och 

fredag var de dagar med flest påkörningar medan det inte skedde någon övrig påkörning på söndagar. 

Återigen är det dock svårt att dra generella slutsatser på grund av få fall. 

Högst antal suicidfall skedde under eftermiddag och tidig kväll (Figur 5). Tidpunkt för dödsfallen var 

endast tillgängligt från och med år 2013 så här är antal fall 115 (varav 100 suicid). 
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Tabell 5 Fördelning efter veckodag för dödade i personpåkörningsolyckor i Region Öst, uppdelat efter 

suicid och övriga personpåkörningar. År 2010–2018. 

 Suicid Övriga personpåkörningar 

Veckodag Antal Andel Antal Andel 

Måndag 21 14% 3 13% 

Tisdag 22 14% 3 13% 

Onsdag 22 14% 1 4% 

Torsdag 22 14% 6 26% 

Fredag 24 15% 6 26% 

Lördag 25 16% 4 17% 

Söndag 19 12% 0 0% 

Totalsumma 155  23  

 

 

Figur 5 Antal omkomna per klocktimme i Region Öst. År 2013–2018. 

 

3.2. Kartläggning av stängsling 

I det här kapitlet presenteras en kartläggning av stängslingen så som det är inlagt i BIS. Till exempel 

visas vilken typ av stängsel som är vanligast, när stängslen sattes upp och hur omfattande stängslingen 

är. Även bortfallets omfattning med avseende på uppsättningsår och höjd presenteras, liksom var 

personpåkörningarna har skett i förhållande till stängslingen. 

I Tabell 6 visas vilka typer av stängsel som förekommer och i vilken utsträckning. Den mest 

förekommande stängseltypen är trådstängsel, dessa utgör 62,5 procent av den stängslade sträckan 

längs enkelspår och 39,2 procent längs dubbelspår. Det näst vanligaste är flätverksstängsel, som utgör 

knappt en tredjedel av den stängslade sträckan längs både enkel- och dubbelspår. Stålnätspanel, vilket 

är standard idag när man sätter upp stängsel för att skydda mot intrång, finns längs 4,7 procent av den 

stängslade sträckan vid enkelspår och 13,8 procent vid dubbelspår. 
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Tabell 6 Fördelning på olika typer av stängsel med avseende på sträcka. Notera att varje sida räknas 

separat, om stängsel finns på båda sidor om spåret/spåren summeras dess längder. Region Öst år 

2019. Källa: BIS. 

  Enkelspår Dubbelspår 

 Typ av stängsel Sträcka (m) Andel av total 
sträcka (%) 

Sträcka (m) Andel av total 
sträcka (%) 

H
ä

g
n

a
d
 

Flätverksstängsel 70 501 29,9 % 65 414 28,5 % 

Rörräcke 112 0,0 %  0,0 % 

Stålnätspanel 11 161 4,7 % 31 732 13,8 % 

Staket 1 531 0,6 % 7 293 3,2 % 

Sträckmetall 364 0,2 % 2 032 0,9 % 

Trådstängsel 147 331 62,5 % 89 939 39,2 % 

Viltstängsel 2 615 1,1 % 14 950 6,5 % 

Annat 117 0,0 % 822 0,4 % 

B
u

lle
rs

k
y
d

d
 

Betong 190 0,1 % 1 275 0,6 % 

Glas/plexi 0 0,0 % 885 0,4 % 

Jordvall 0 0,0 % 2 548 1,1 % 

Metall 0 0,0 % 343 0,1 % 

Plast 896 0,4 %  0,0 % 

Trä 895 0,4 % 11 464 5,0 % 

Annan 0 0,0 % 560 0,2 % 

Total sträcka 235 713  229 256  

 

Som beskrivs i metoddelen är flera av de stängslingstyper som förekommer längs spåren inte avsedda 

att förhindra intrång. Dessa typer exkluderas därför i resten av resultatdelen. De typer som behålls är 

flätverksstängsel, stålnätspanel och bullerskydd. Alla typer av bullerskydd tas med men slås ihop till 

en kategori.  

Det är känt sedan tidigare att uppgifter om när stängsel sattes upp och hur höga stängslen är ofta 

saknas i BIS (Persson, 2018). Resultaten i Tabell 7 visar andel sträcka med känt uppsättningsår 

respektive känd höjd för de relevanta stängseltyperna. Det är främst uppgifter för flätverksstängsel 

som saknas, vilket kan bero på att många av dessa sattes upp för länge sedan och att det då inte var 

samma krav på information. 
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Tabell 7 Andel sträcka där uppsättningsår respektive stängslets höjd är angivet. Uppdelat efter typ av 

stängsel och enkelspår/dubbelspår. Region Öst år 2019. Källa: BIS. 

 Enkelspår Dubbelspår 

Typ av stängsel Andel sträcka 
med känt 
uppsättningsår 

Andel sträcka 
med känd höjd 

Andel sträcka 
med känt 
uppsättningsår 

Andel sträcka 
med känd höjd 

Flätverksstängsel 4,9 % 19,9 % 11,7 % 25,3 % 

Stålnätspanel 81,7 % 79,4 % 84,8 % 84,8 % 

Bullerskydd1 33,3 % 94,8 % 89,6 % 72,2 % 

1 I bullerskydd ingår alla typer av skydd (betong, jordvall, träplank, etc.) 

 

I Tabell 8 visas fördelning efter uppsättningsår och man kan till exempel se att en stor del av all 

stålnätspanel kom upp under 2015. Under de kommande åren fortsatte stängslingen men i betydligt 

mindre omfattning. När det gäller bullerskydd är det mycket som satts upp före 2013, men efter det 

sticker 2015 ut som ett år då även relativt mycket bullerplank sattes upp. För flätverksstängsel är det 

svårt att bedöma uppsättningsår eftersom det saknas till så stor del. 

 

Tabell 8 Fördelning efter uppsättningsår, sträcka och andel. Enkelspår och dubbelspår tillsammans. 

Region Öst år 2019. Källa: BIS. 

 Flätverksstängsel Stålnätspanel Bullerskydd1 

Uppsättningsår Sträcka (m) Andel (%) Sträcka (m) Andel (%) Sträcka (m) Andel (%) 

Okänt (0, 999) 124 830 91.8 6 863 16.0 6 064 31.8 

<2013 8 924 6.6 0 0.0 8 991 47.2 

2013 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2014 389 0.3 0 0.0 0 0.0 

2015 69 0.1 28 521 66.5 2 927 15.4 

2016 80 0.1 5 325 12.4 33 0.2 

2017 0 0.0 1 450 3.4 0 0.0 

2018 1 623 1.2 735 1.7 1 042 5.5 

1 I bullerskydd ingår alla typer av skydd (betong, jordvall, träplank, etc.) 

 

Både flätverksstängsel och bullerskydd varierar i höjd, se Tabell 9. Bland de stängsel med känd höjd 

är det mycket ovanlig att flätverksstängsel är under 1,0 m. Ganska lång sträcka är dock 1,0–1,3 m, 

vilket är relativt lätt att ta sig över. Endast 4,9 procent av stängslen är över 1,7 m vilket tidigare har 

angetts som gräns för att sträckan ska vara intrångssäkrad (ref.). Flätverksstängslens höjd är dock till 

största del okänd (77,5 %). Många av bullerskydden är däremot ganska höga och 72,4 procent är över 

1,7 m. Alla stängsel av typ stålnätspanel med känd höjd har angetts till 2,0 m. 
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Tabell 9 Fördelning efter höjd, sträcka och andel. Enkelspår och dubbelspår tillsammans. Region Öst 

år 2019. Källa: BIS. 

 Flätverksstängsel Stålnätspanel Bullerskydd1 

Höjd Sträcka (m) Andel (%) Sträcka (m) Andel (%) Sträcka (m) Andel (%) 

Okänt (0, 999) 105 335 77.5 7 115 16.6 1 877 9.9 

< 1,0 m 224 0.2 0 0.0 1 690 8.9 

1,0–1,3 m 16 368 12.0 0 0.0 1 293 6.8 

1,4–1,6 m 7 319 5.4 0 0.0 399 2.1 

1,7–1,9 m 986 0.7 0 0.0 704 3.7 

≥ 2,0 m 5 682 4.2 35 778 83.4 13 095 68.7 

1 I bullerskydd ingår alla typer av skydd (betong, jordvall, träplank, etc.) 

 

I Tabell 10 visas hur stor del av spåren som har stängsel på ena sidan, på båda sidorna eller inget 

stängsel. Som stängsel räknas här alla flätverksstängsel, stålnätspanel och bullerskydd, oavsett höjd. 

Datamaterialet består av cirka 1 210 km enkelspår och cirka 540 km dubbelspår. Andel stängslad 

sträcka är störst för dubbelspår där 11,5 procent av sträckan har stängsel på ena sidan och 4,7 procent 

på båda sidorna. Motsvarande för enkelspår är 3,9 procent och 1,5 procent. 

 

Tabell 10 Stängslingens omfattning uppdelat på enkelspår och dubbelspår. Som stängsel räknas här 

flätverksstängsel, stålnätspanel och bullerskydd. Region Öst år 2019. Källa: BIS. 

 Enkelspår Dubbelspår 

 Antal 
delsträckor 

Sträcka (m) Andel (%) Antal 
delsträckor 

Sträcka (m) Andel (%) 

Ingen stängsling 491 1 144 982 94,6 % 336 452 926 83,8 % 

Stängsling på 
ena sidan 

411 47 348 3,9 % 
396 

62 035 11,5 % 

Stängsling på 
båda sidor 

130 18 247 1,5 % 
130 

25 599 4,7 % 

Totalt 1032 1 210 577  862 540 560  

 

Stängslingens omfattning skiljer sig åt mellan de delar av spåren som går igenom områden med låg 

respektive hög befolkningstäthet. I Tabell 11 visas skillnad i stängsling när gränsen mellan låg och hög 

befolkningstäthet har dragits vid 75:e percentilen7. Generellt är stängslingen mer omfattande vid hög 

 

 

7 Anledningen till att gränsen drogs vid den 75:e percentilen, och inte till exempel vid medianen, var att 

befolkningsvariabeln är snedfördelad och en lägre percentil hade därför gett en stor andel låga befolkningsvärden 

även i den grupp som hade definierats som områden med hög befolkningstäthet. 
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befolkningstäthet. För dubbelspår ökar till exempel sträckan som är stängslad på ena sidan från 8,1 

procent till 22,5 procent och sträckan som är stängslad på båda sidor från 3,9 procent till 7,6 procent. 

 

Tabell 11 Andel sträcka utan och med stängsling uppdelat efter befolkningstäthet. Gränsen mellan låg 

och hög befolkningstäthet är satt vid 75:e percentilen (samma gräns för enkel- och dubbelspår). 

Region Öst år 2019. Källa BIS. 

 Enkelspår Dubbelspår 

 Låg 
befolkningstäthet 

Hög 
befolkningstäthet 

Låg 
befolkningstäthet 

Hög 
befolkningstäthet 

Ingen stängsling 95,4 % 85,7 % 88,1 % 70,0 % 

Stängsling på ena 
sidan 

3,4 % 9,1 % 8,1 % 22,5 % 

Stängsling på båda 
sidor 

1,2 % 5,2 % 3,9 % 7,6 % 

 

I Figur 6 och Figur 7 visas fördelningen av hur långa de stängslade sträckorna är på enkel- respektive 

dubbelspår. För att ta reda på hur långa sammanhängande sträckor som är stängslade har vi, när vi 

beräknade längden på de stängsel som löper längs ena sidan, inte tagit hänsyn till om det också finns 

stängsel på andra sidan8. Det betyder att sträckorna med stängsling på båda sidorna finns med både i 

kategorin ”Stängsling på båda sidor” och kategorin ”Stängsling på åtminstone ena sidan”. Resultaten 

visar att ungefär hälften av alla sträckor som har stängsel på båda sidor är kortare än 50 meter. Det är 

också väldigt få sådana sträckor som är över 500 meter. Mönstret är liknande för sträckor med stängsel 

på minst en av sidorna, men dessa sträckor är generellt något längre. Bland de ej stängslade sträckorna 

är ungefär hälften över 1000 meter. 

Sträckorna längs dubbelspåren är fördelade på liknande sätt som för enkelspåren, men de stängslade 

sträckorna är i genomsnitt längre och de ej stängslade kortare (Figur 7). 

 

 

 

8 Om det till exempel är stängslat på båda sidor om spåren i 70 meter och sedan endast på vänster sida i 30 meter 

betyder det att sträckan med stängsel på ena sidan blir 100 meter. 
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Figur 6 Fördelning av stängslade sträckor längs enkelspår med avseende på sträckornas längd. I 

kategorin ”Stängsling på åtminstone ena sidan” ingår alla sträckor som är stängslade på ena sidan, 

oavsett om det är stängslat på andra sidan också. Det innebär överlapp med kategorin ”Stängsling på 

båda sidor”. 

 

 

Figur 7 Fördelning av stängslade sträckor längs dubbelspår med avseende på sträckornas längd. I 

kategorin ”Stängsling på åtminstone ena sidan” ingår alla sträckor som är stängslade på ena sidan, 

oavsett om det är stängslat på andra sidan också. Det innebär överlapp med kategorin ”Stängsling på 

båda sidor”. 
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3.3. Beskrivning av personpåkörningarna 

Totalt 51 personpåkörningar med dödlig utgång, inklusive suicid, har kopplats till det studerade 

järnvägsnätet. Att antalet skiljer sig från kapitel 3.1 beror främst på att det endast är olyckor från och 

med år 2013 som analyseras här, samt att driftplatserna har exkluderats. Det har även tillkommit några 

olyckor som har skett utanför region Öst, eftersom bandelar som går över regiongränsen inkluderades i 

sin helhet i datamaterialet. Av de 51 omkomna bedöms 48 vara suicid och de 3 återstående olyckor. 

Störst antal personpåkörningar per sträcka (RLID) är fyra, vilket förekommer en gång. En annan 

sträcka har tre påkörningar, annars har det skett noll, en eller två personpåkörningar per sträcka. Om 

man istället tittar på delsträckor (observationsenheter) har det skett högst två personpåkörningar på 

samma delsträcka. 

De flesta personpåkörningarna, 46 stycken, har skett längs spåren (Tabell 12). Tabellen visar även att 

det skett fler påkörningar på dubbelspår (32 st.) än på enkelspår (19 st.), trots att den totala sträckan 

med enkelspår är längre än sträckan med dubbelspår. Det skulle kunna bero på att dubbelspår oftare 

går genom områden där det är tät befolkning och att det passerar fler tåg på dessa spår. Att det är så få 

plankorsningsolyckor och olyckor vid plattform beror troligtvis på att driftplatserna inte är med i 

materialet. Att det överhuvudtaget förekommer sådana olyckor kan bero på att den kategorisering vi 

utgått ifrån handlar om var personen ifråga har tagit sig ut på spåret och inte exakt var påkörningen 

skett.  

Tabell 12 Antal dödliga personpåkörningar uppdelat efter var de skett och enkelspår/dubbelspår. 

 Enkelspår Dubbelspår Totalt 

Plankorsning 2 2 4 

Plattform  1 1 

Spår 17 29 46 

Total 19 32 51 

 

I Tabell 13 redovisas antal och andel personpåkörningar vid olika grad av stängsling. Tabellen visar att 

den största andelen personpåkörningar har skett på spår utan stängsel. Om man relaterar till 

sträckornas längd är det dock betydligt lägre antal personpåkörningar per km på ostängslade sträckor 

än på stängslade sträckor. Det beror troligen till stor del på att det finns långa ostängslade sträckor 

genom skog och andra områden där det inte bor så många personer. 

Tabell 13 Antal (andel) dödliga personpåkörningar vid olika grad av stängsling. Personpåkörningar 

från 2013 och framåt. 

 Antal (andel) personpåkörningar 

Inget stängsel 29 (56,9 %) 

Stängsel på ena sidan 11 (21,6 %) 

Stängsel på båda sidor 7 (13,7 %) 

Okänt1 4 (7,8 %) 

Total 51 

1 Okänt när stängsel sattes upp i förhållande till när olyckan skedde. 
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Tabell 14 visar antal personpåkörningar per år. Antalet låg på ungefär samma nivå under åren      

2013–2015 och 2018, men var betydligt lägre år 2016 och 2017. Om man tittar på utvecklingen i hela 

region Öst (Figur 4) så syns en nedgång år 2016 och 2017 även där, men den är inte lika tydlig. 

Tabell 14 Antal dödliga personpåkörningar per år. 

År Antal personpåkörningar 

2013 10 

2014 11 

2015 13 

2016 3 

2017 3 

2018 11 

Totalt 51 

3.4. Statistiska analyser 

3.4.1. Jämförelse av personpåkörningar före och efter att stängsel satts upp 

I Tabell 15 jämförs antal personpåkörningar före och efter stängsling på de sträckor där en sådan 

åtgärd skett. Resultaten visar att antal personpåkörningar per år var 2,8 före stängsling och 1,7 efter 

stängsling. Det går inte att säga att detta är en faktisk minskning eller om det beror på slumpen och 

dessutom vet vi inte hur det såg ut på platsen innan det nuvarande stängslet sattes upp. Det kan ha 

funnits ett stängsel där även tidigare, som ersatts av det nya. 

Tabellen visar även hur det ser ut på de så kallade kontrollsträckorna, där ingen förändring av 

stängslingen skett efter år 2012. Även här har antalet personpåkörningar per år minskat. Ett chi-två test 

visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan åtgärdsgruppen och kontrollgruppen med avseende 

på förändring av antal personpåkörningar i före- och efterperioden. Vi kan därför inte påvisa att de 

åtgärdade sträckorna har förändrats på något annat sätt än kontrollsträckorna och därmed inte se någon 

effekt av stängslingen.  

Tabell 15 Antal personpåkörningar före och efter åtgärdsförändring i form av stängsling. Dels på 

sträckor där åtgärd skett, dels på sträckor där åtgärd inte har skett (kontrollsträckor). 

Personpåkörningar från 2013 och framåt. 

 Personpåkörningar på sträckor där 
stängsling ändrats efter 2012 

 Personpåkörningar på sträckor där 
stängsling ej ändrats efter 2012 

 Antal Antal per år1  Antal Antal per år2 

Före ändrad 
stängsling 

7 2,8 Före 2015 16 8,0 

Efter ändrad 
stängsling 

6 1,7 Efter 2015 12 4,0 

Okänt 1     

1 Genomsnittligt antal år i föreperioden har satts till 2,5 år och i efterperioden till 3,5 år. 

2 Beräknat på två år i föreperioden och tre år i efterperioden. 
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3.4.2. Logistisk regression 

I Tabell 16 presenteras resultaten från den logistiska regressionsanalysen där vi undersöker vilka av de 

oberoende (förklarande) variablerna som samvarierar med om det sker en personpåkörning eller inte 

(beroendevariabel med utfall 1 eller 0). En skattning av en koefficient som är signifikant skild från 0, 

innebär att vi kan påvisa ett samband mellan förklaringsvariabeln och beroendevariabeln, här används 

signifikansnivåerna 0,05, 0,01 och 0,001. Om koefficienten för en kontinuerlig variabel är positiv 

betyder det att om den variabeln ökar i värde så ökar även sannolikheten för en personpåkörning, och 

tvärtom, om koefficienten är negativ innebär det att en ökning av värdet hos den variabeln minskar 

sannolikheten. En närmare beskrivning av de oberoende variablerna finns i metodavsnittet 2.5.2. 

Tabell 16 Koefficienter och standardfel för de oberoende variablerna i den logistiska 

regressionsanalysen. 

Variabel Skattad koefficient Standardfel 

Antal spår 

   Dubbelspår 

   Enkelspår 

 

-0,957 

referens 

 

0,804 

Stängsling 

   Båda sidor 

   En sida 

   Ingen sida 

 

0,369 

-0,227 

referens 

 

0,535 

0,448 

 

Antal plk per km spår 0,003 0,003 

Antal boende inom 2 km radie per km 
(RLID) 

0,0002*** 0,00004 

Antal passerande tåg 0,00007*** 0,00002 

Längd på observationsenheten 0,0003*** 0,00006 

Konstant -6,114*** 0,545 

Pseudo R2 

N 

0,204 

1586 

 

*p<0,05, **p<0,01, ***p < 0,001 

I tabellen kan man se att varken antal spår eller huruvida spåren är stängslade eller inte har någon 

betydelse för om det sker en personpåkörning eller inte i denna analys. Här bör vi dock nämna att i 

flera av de händelsebeskrivningar vi läst har hål i stängslet beskrivits, eller att det har varit en öppning 

i närheten eller liknande. Dvs. stängslet har inte fyllt sin funktion (inte varit intrångssäkrat) utan det 

har varit lätt för personerna att ta sig ut på spåret trots stängslet. Det är också i flera fall oklart hur högt 

stängslet är. Inte heller antal plankorsningar (vilka innebär att det finns en öppning i stängslet) per 

kilometer spår har någon betydelse i denna modell. De enda variabler av intresse som är statistiskt 

signifikanta för om det ska ske en personpåkörning eller inte är antalet personer som bor intill spåret 

samt hur många tåg som passerar. Konstanten är inte intressant i detta fall och längden på 

observationsenheten är endast med i modellen för att kontrollera för spårets längd. 
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4. Diskussion och slutsatser 

Trafikverket har under 2010-talet arbetat med en åtgärdsstrategi inom järnvägen som bland annat 

inneburit att nya stängsel har satts upp längs spåren på utpekade sträckor. Stängslen har satts upp 

successivt enligt en prioriteringsordning som baserats på vilka sträckor som varit mest utsatta för 

personpåkörningar (Lindberg, 2018). Syftet med dessa åtgärder har varit att minska antal 

personpåkörningar i enlighet med halveringsmålet som innebär högst 55 omkomna i 

järnvägstransportsystemet år 2020. I takt med att stängslingen har ökat har beräkningar av dess effekt 

också efterfrågats. Det finns dock en rad svårigheter med att ta fram sådana effektberäkningar. För att 

belysa dessa har vi i den här studien gjort ett försök att analysera stängslingens effekter i Trafikverkets 

region Öst. Här diskuteras de svårigheter som framkommit och analysernas resultat. 

Först finns det några principiella svårigheter med att beräkna stängslingens effekt. För att tydliggöra 

dessa kan man jämföra med effektuppskattningar som gjorts inom vägtrafikområdet och då speciellt 

2+1-vägar. På samma sätt som med stängsling är införandet av 2+1-vägar en omfattande 

infrastrukturåtgärd och dess effekter har utvärderats i ett flertal studier (Carlsson, 2009; Vadeby och 

Björketun, 2016). En stor skillnad mellan dessa åtgärder är dock att olyckor på tvåfältsvägar (som 

sedan byggts om till 2+1-vägar) till största del är just olyckshändelser som förarna försöker undvika. 

På järnvägen vet vi att en majoritet av personpåkörningarna är suicid (Trafikanalys, 2019c) och att 

personerna alltså själva söker sig till spåren. Det gör att effekten av stängsling kan påverkas av om det 

finns mindre öppningar i stängslet där personer kan ta sig in, eller om det finns uppehåll/luckor i 

stängslet på grund av plankorsningar eller annat. På samma sätt kan den stängslade sträckans längd 

påverka effekten. Om det är en kort stängslad sträcka och det inte finns naturliga hinder i terrängen, 

finns det en risk för att man relativt lätt kan ta sig in på spårområdet via änden av stängslet. En 

stängslad sträcka kan alltså inte ses som en standardiserad åtgärd vilket en 2+1-väg kan göra i större 

utsträckning och det gör det svårare att få fram ett enhetligt effektmått. En annan skillnad är att man i 

fallet med 2+1-vägar har en naturlig exponeringsvariabel i form av antal passerande fordon. När det 

gäller stängsling är det relativt lätt att få fram antal tåg som passerar medan det är svårare att definiera 

ett mått som är relevant för hur många som tar sig in på spårområdet. I den här rapporten har vi använt 

befolkningstätheten i närheten av spåret, men det kan finnas andra saker som man också bör ta hänsyn 

till, till exempel närhet till institutionsboenden, skolor och rekreationsområden (Fredin-Knutzén och 

Källbom, 2018; Wigren och Fredin-Knutzén, 2018). När det gäller stängsling är det även relevant hur 

terrängen i närheten av spåren ser ut och avstånd till närmaste väg, eftersom det också kan påverka 

tillgängligheten till spåren. 

I den här promemorian har vi ansett att en sträcka är stängslad om det enligt Trafikverkets datasystem 

för information om banrelaterade anläggningar (BIS) finns stängsel på ena eller båda sidorna om 

spåret och sedan har vi undersökt om olyckorna ligger på en stängslad sträcka eller inte. Vi har inte 

haft möjlighet att ta hänsyn till om det finns hål eller öppningar i stängslet där man kan ta sig in och vi 

har inte heller beaktat var olyckan skett i förhållande till stängslets början och slut. 

Det bästa sättet att beräkna en åtgärdseffekt är genom så kallade före-efter studier där man jämför 

förändringar i utfall på det åtgärdade järnvägsnätet med förändringar på det icke-åtgärdade nätet. För 

att göra det behöver man veta var och när åtgärderna infördes samt var och när personpåkörningarna 

inträffade. Trots de principiella svårigheterna som diskuteras ovan kanske det största hindret för att 

beräkna effekten av stängsling är de praktiska svårigheterna med att skapa ett datamaterial som 

beskriver järnvägsnätet på ett adekvat sätt. För att kartlägga stängslingens utbredning i järnvägsnätet 

mer än för enstaka sträckor behöver man använda befintliga databaser. Det är inte möjligt att inventera 

hela nätet manuellt med rimlig tidsåtgång. En sådan inventering skulle dessutom endast ge en 

ögonblicksbild och inte säga något om hur stängslingen förändrats över tid. I den här studien har 

information om stängsling hämtats från BIS. 
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De två huvudsakliga problemen som framkommit är att en del viktig information saknas och att det är 

oklart hur väl BIS stämmer överens med verkligheten: 

1. BIS ger en bild av hur järnvägsnätet ser ut nu, men det saknas historik. Vad vi känner till 

sparas inte heller äldre versioner av databasen på något systematiskt sätt. Det innebär att om 

det sattes upp stängsel ett visst år så vet vi oftast inte hur det såg ut där innan, dvs. om det 

fanns ett stängsel som ersattes, eller om det var ostängslat på platsen. Vi vet inte heller om den 

ena typen av hägnad ersätter den andra eller om de byggs parallellt eller ovanpå varandra eller 

annat. Förutom detta saknas också ofta uppgifter om när stängslet sattes upp och hur högt det 

är. En annan typ av information som saknas är hur terrängen ser ut runt spåren. Det kan finnas 

naturliga hinder i form av bergväggar eller vattendrag som gör att spåren är otillgängliga. Det 

kan också finnas industribyggnader och liknande som försvårar tillträde. Det är naturligtvis 

svårt att få in allt som påverkas spårens tillgänglighet i en databas men det begränsar också 

möjligheten att göra effektskattningar. 

2. Det har påpekats i tidigare studier att informationen om stängsling i BIS inte alltid stämmer 

överens med verkligheten. I den här studien har vi också upptäckt vissa skillnader mellan BIS 

och den information som funnits i Trafikverkets avvikelsehanteringssystem när vi jämfört 

platser där personpåkörningar skett. Detta är en stor osäkerhet i studien men det skulle 

behövas gör en mer omfattande inventering för att kvantifiera skillnaden mellan BIS och 

verkligheten. 

Informationen om stängsling i BIS är inlagd på så sätt att det krävs omfattande databearbetning för att 

få till ett datamaterial som kan användas för effektberäkningar. Ett exempel är att vid dubbelspår är 

uppspår och nedspår inlagda separat. Dessa behöver sedan matchas för att få reda på om det finns 

stängsel på ena eller båda sidor om spåren på en viss plats. Eftersom uppspår och nedspår för en viss 

sträcka inte alltid är lika långa kan det här ha uppstått vissa förskjutningar mot verkligheten. Detta 

problem gäller bara vissa sträckor och påverkar förmodligen inte resultaten i någon större 

utsträckning. Men det är något som behöver hanteras i eventuella kommande studier, antingen genom 

att det införs någon typ av kopplingsvariabel eller genom mer avancerad hantering i GIS.  

En relativt stor begränsning i datamaterialet är att vi har exkluderat alla driftplatser. Det beror delvis 

på datastrukturen i BIS, att dessa ofta är besvärliga att hantera rent praktiskt med ett stort antal spår 

som inte alltid är parallella. Delvis beror det också på att vi har valt att inte ta med stationsområden i 

studien, eftersom dessa utgör en komplex miljö som behöver behandlas separat. Vi är medvetna om att 

en relativt stor del av personpåkörningarna sker på stationsområden och det är viktigt att studera även 

dessa, men det bör göras i en separat studie som tar hänsyn till fler åtgärder än bara stängsling. 

De problem med datamaterialet som diskuteras ovan rör främst stängslingsdata, vilket beror på att 

detta har upplevts som det största problemet. Det finns förstås även andra möjliga felkällor i 

materialet. En sådan är personpåkörningarnas placering. Det är viktigt att den angivna platsen för 

påkörningarna är korrekt, speciellt i förhållande till stängslens placering. Hur väl detta stämmer har 

dock inte varit möjligt att utvärdera inom ramen för detta projekt. 

Det slutliga datamaterialet som våra analyser baseras på består av drygt 120 mil enkelspår och 54 mil 

dubbelspår. Längs enkelspåren är det 1,5 procent av sträckan som har stängsel på båda sidor och 3,9 

procent som har stängsel på ena sidan. Motsvarande längs dubbelspår är 4,7 respektive 11,5 procent. 

Det är alltså relativt kort sträcka totalt som är stängslad, men det finns ett tydligt samband med 

befolkningstäthet. Det är högre andel stängsel där befolkningstätheten är hög vilket är naturligt då man 

ofta inte sätter upp stängsel i de områden där ingen bor (eller där väldigt få bor). Resultaten visar 

också att många av de stängslade sträckorna är mycket korta. Till exempel är cirka hälften av alla 

sträckor med stängsel på båda sidor längs enkelspår kortare än 50 meter. Det ger ett intryck av 

plottrighet, men återigen är det osäkert hur det ser ut i verkligheten längs spåren. Det kan finnas andra 

barriärer än stängsel mellan de stängslade sträckorna, som då inte finns med i datamaterialet. I region 
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Öst har man tagit fram en applikation i Google Earth där stängsel och personpåkörningar är inlagda i 

en satellitkarta. Där kan man få en överblick över det område man är intresserad av och se var det 

finns till exempel skogsområden, parker och större byggnader. Det går dock inte att se detaljer på den 

nivå som behövs för att bedöma om en sträcka är intrångssäker eller inte. Detta verktyg kan därför inte 

ersätta besök på platsen.  

För att kunna göra före-efter studien har vi behövt göra flera antaganden. Till exempel har vi antagit 

att det på de stängslade sträckorna inte har suttit något stängsel innan det nuvarande stängslet satts upp 

(de stängsel vi har inkluderat är stålnätspanel, flätverk och bullerskydd). Vi har också antagit att alla 

flätverksstängsel där det saknats uppgift om uppsättningsår sattes upp före 2013. 

Totalt har det skett 51 personpåkörningar med dödlig utgång på det studerade järnvägsnätet under 

perioden 2013–2018. Resultaten från den före-efter analys som genomförts kan inte påvisa någon 

effekt av stängsling. Resultaten måste dock tolkas försiktigt på grund av de felkällor som diskuterats 

och eftersom totala antalet personpåkörningar är relativt litet. 

Vi har även genomfört en så kallad tvärsnittsstudie där man jämför det åtgärdade och det icke 

åtgärdade nätet vid en viss tidpunkt. Analysen genomfördes med logistisk regression och resultaten 

visade att både antalet personer som bor intill spåret och hur många tåg som passerar har ett samband 

med om det sker en personpåkörning eller inte. Högre befolkningstäthet och fler passerande tåg 

innebar fler personpåkörningar. Däremot kunde inget samband mellan stängsling och personpåkörning 

påvisas, vilket skulle kunna bero på de brister vi nämnt, både gällande datamaterialet och själva 

stängslingen, dvs. att den inte är intrångssäkrad. Eftersom information kring höjd saknades för ett stort 

antal av stängslen valde vi även att inkludera alla stålnätspaneler, flätverk och bullerskydd i vår 

stängslingsvariabel. Detta innebär att även relativt låga stängsel, som är lätta att ta sig över, ingår i den 

variabel vi vill studera effekten av. Det är dock ofta svårt att påvisa åtgärdseffekter med hjälp av 

tvärsnittsstudier, dessa bör istället ses som komplement till före-efter studier. Till exempel är det 

troligen så att stängsel satts upp på sträckor där det redan sker många personpåkörningar, dvs. det 

finns en selektionseffekt. Även om antalet påkörningar minskar efter stängslingen så kan det vara fler 

än vad som sker på andra sträckor som ligger mer otillgängligt. En tvärsnittsstudie kan då visa att det 

sker fler påkörningar på sträckor som är stängslade, även om stängslingen haft positiv effekt. 

I analyserna i den här rapporten har vi, som tidigare nämnts, inte skiljt på olika typer av stängsel utan 

bara på om en sträcka haft stängsel på ena eller båda sidor, eller inte alls. Som stängsel har vi här 

räknat stålnätspanel, flätverksstängsel och bullerskydd. När det gäller stängsel som kommit upp från 

och med 2013 och framåt är dock en majoritet stålnätspanel (dessa utgör 86 procent med avseende på 

sträcka). När vi jämför personpåkörningar före och efter stängsling på de sträckor som förändrats så 

bör en majoritet därför vara just stålnätspanel. I framtida studier vore det intressant att skilja på olika 

typer av stängsel och dess utformning (t. ex. höjd). I den här studien bedömde vi att materialet var för 

litet för att göra det uppdelningen. 

4.1. Fortsatt forskning 

Även om det finns många problem förknippade med att utvärdera effekt av stängsling så är det viktigt 

att fortsätta analysera dess påverkan. Mer kunskap om hur och var man bör stängsla är viktigt för att 

minska antalet personpåkörningar. 

I den här rapporten har analyserna utgått från sträckor som är homogena med avseende på stängsling. 

Man kan också vända på resonemanget och försöka bestämma vad en intrångssäkrad sträcka är. Hur 

omfattande måste stängslingen vara för att man ska stoppa personpåkörningarna på sträckan, utan att 

förflytta problemet till närliggande sträckor? Detta kräver mer detaljerad kartläggning än vad som 

gjorts i den här studien och kan därför bara ske på utvalda sträckor som är extra belastade (liknande 

den studie som Fredin-Knutzén och Källbom publicerade 2018). Med tanke på att en stor del av 
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personpåkörningarna sker på en relativt liten del av järnvägsnätet (drygt 60 procent av dödsfallen sker 

på cirka 6–7 procent av nätet enligt Lindberg, 2018) bör detta ändå vara ett relevant angreppssätt. 

Vi föreslår också att man, i större utsträckning än idag, systematiskt följer upp personpåkörningarna på 

järnvägsnätet för att få en bättre förståelse för hur och var de sker i förhållande till de åtgärder som 

görs. En viktig faktor att studera är hur stängslingen ser ut på och runt platsen: typ av stängsel, 

eventuella öppningar, hur lång sträcka som är stängslad mm. Andra faktorer är avstånd till närmaste 

plankorsning, viadukt, gångfålla och liknande samt information om omgivningen som till exempel 

befolkningstäthet, institutionsboenden, skolor och rekreationsområden. Det finns enskilda studier som 

har undersökt detta men en årlig sammanställning skulle ge mer kontinuitet i arbetet. Det bygger dock 

på att det görs olycksutredningar för alla personpåkörningar och att dessa tillgängliggörs i 

Trafikverkets avvikelsehanteringssystem. Idag finns det brister i det arbetet. Bland de 14 

personpåkörningar från 2018 vi gick igenom i det här projektet fanns ingen beskrivning eller bilder av 

olycksplatsen i fyra av fallen. De utredningar som görs skulle också i flera fall behöva förbättras och 

bli mer systematiska. 

Idag krävs omfattande databearbetning och manuellt arbete för att matcha data från olika datakällor 

och skapa datamaterial som lämpar sig för statistiska analyser. Att utveckla verktyg för att underlätta 

och förbättra förutsättningarna att ta fram sådana datamaterial vore därför mycket värdefullt. 

Slutligen visar tidigare studier att en betydande del av alla personpåkörningar sker inom 

stationsområden, det gällde för 29 procent av alla påkörningar i hela Sverige (Rådbo et al., 2005) och 

83 procent i Stockholmsområdet (Rådbo och Andersson, 2012). I denna studie är stationsområdena 

exkluderade, men åtgärder inom dessa områden bör också utvärderas. En sådan före-efter-studie har 

nyligen påbörjats där VTI på uppdrag av Trafikverket kommer utvärdera de åtgärder som Trafikverket 

genomför på ett antal pendeltågsstationer (”Utvärdering av säkerhetsåtgärder utifrån obehöriga i spår 

vid stationsområden”, Diarienummer VTI: 2019/0597-7.4). 

4.2. Slutsatser 

• Analyserna i den här studien har inte kunnat påvisa några effekter av stängsling. Det betyder 

dock inte att effekter inte finns utan det kan bero på brister i datamaterialet och på att studien 

är begränsad till Trafikverkets region Öst vilket innebär att dataunderlaget i form av 

personpåkörningar är relativt litet. Även med detta material har vi emellertid kunnat påvisa att 

antal personpåkörningar har ett samband med befolkningstäthet och antal passerande tåg. 

• En uppskalning av pilotstudien i region Öst till nationell nivå är möjlig, men det är inget vi 

rekommenderar i nuläget med de brister i datakällor som finns idag. Resultaten kommer att bli 

mycket osäkra och svåra att tolka.  

• För att underlätta för framtida utvärderingar av stängsling, men även andra åtgärder, är det 

viktigt att dokumentera när åtgärden infördes, detaljer kring dess utformning samt hur det såg 

ut på platsen före införandet. 

• Även personpåkörningar behöver dokumenteras noggrannare för att bli ett värdefullt verktyg i 

arbetet med att minska antal personpåkörningar. Alla personpåkörningar bör utredas, helst 

enligt en mall så att insamlingen blir mer systematisk än idag. 

• Förbättringar när det gäller utredning av personpåkörningarna bör också följas av en 

regelbunden uppföljning. Det skulle kunna ge bättre kunskap om vilka situationer och miljöer 

som innebär problem och behöver åtgärdas, samt var förbättringar ses. 

• Slutligen är det viktigt att fokusera på helhetslösningar där man försöker intrångssäkra hela 

sträckningar. Hur hindrar man intrång från till exempel viadukter eller plankorsningar? Här 

behöver man också inkludera underhåll av stängslen så att de bibehålls i bra skick.  
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