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SANIMANFATTNING

Kollisioner mellan tåg och vägfordon i plankorsningar svarar förtvå tredjedelar av

samtliga dödsfall i samband med järnvägsolyckor i Sverige. En angelägen forsknings-

uppgift är därför att öka kunskapen om orsakerna till plankorsningsolyckoma för att

göra det möjligt att optimera åtgärder som syftar till att öka säkerheten i dessa

korsningar. Föreliggande rapport ger en sammanställning och kritisk granskning av

tidigare forskning rörande olycksrisker i plankorsningar mellan väg och järnväg.

Begreppen risk och säkerhet analyseras utifrån ett statistiskt/tekniskt, ett besluts-

teoretiskt/ekonomiskt samt ett psykologiskt/upplevelsemässigt perspektiv. Huvuddelen

av den existerande forskningen om olycksrisker i plankorsningar har bedrivits i USA,

varför det föreligger ett behov av inhemsk forskning för att avgöra i vad mån

resultaten är tillämpbara på svenska förhållanden. En kritik som kan riktas mot den

forskning som bedrivits är att den i regel endast identiñerar statistiska samband mellan

olika korsningsegenskaper och olycksfrekvens utan att komma åt de verkliga

orsakerna till att olyckor inträffar (olyckor betraktas som slumpmässiga händelser).

Forskning beträffande olycksrisker innebär vissa metodproblem på grund av att antalet

plankorsningsolyckor är förhållandevis litet. En förutsättning för sådan forskning är

en fullständig plankorsningsinventering samt ett tillförlitligt olycks- och incident-

rapporteringssystem. Fyra sätt att reducera olycksrisker diskuteras: a) Eliminering,

b) Fysiska skyddsanordningar, c) Varningssignaler samt d) Utbildning/information.

Ytterligare forskning behövs för att optimera implementeringen av dessa åtgärder, för

att utvärdera effekterna av de olika åtgärderna samt för att identifiera vilka typer av

plankorsningar som lämpar sig för de tre förstnämnda åtgärdstyperna.
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1 INLEDNING

Sett ur tågpassagerarnas synvinkel uppvisar järnvägstrañken i Sverige en mycket hög

säkerhet med endast cirka 0,5 omkomna och 2 skadade passagerare per miljard

passagerarkilometer (3 respektive 13 personer per år) under åren 1983-87. Detta kan

jämföras med risken att dödas som passagerare i bil på svenska vägar vilken under

åren 1984-86 motsvarade 6 omkomna per miljard passagerarkilometer. Beträffande

antalet skadade är skillnaden ännu större, t ex skadades 247 personer per miljard

passagerarkm på vägar med 90 km/tim som tillåten hastighet under år 1984.

Även om järnvägstrañken innebär jämförelsevis små risker för passagerarna inträffar

ändå ett antal olyckor med dödlig utgång varje år. Under åren 1981-1988 har i

genomsnitt 40 personer per år omkommit i järnvägsolyckor i Sverige. Endast en

mindre andel av de omkomna utgörs av tågresenärer (6%) eller järnvägspersonal

(8 %). Resterande (86 %) utgörs således av personer som varken är tågpassagerare eller

_ jämvägsanställda. Den absolut största gruppen bland dessa personer är sådana som

omkommer i kollisioner mellan tåg och vägfordon i plankorsningar (67 % av samtliga

omkomna) [1,2,3]. Den sistnämnda siffran är hög även i ett internationellt perspektiv.

Som exempel kan nämnas att av de som omkommit i jämvägsolyckor i delstaten

Queensland i Australien under åren 1978-82 var endast 19% förare/passagerare i

vägfordon som kolliderat med tåg [4]. Internationella jämförelser av denna typ är

dock svåra att göra beroende på skillnader i befolknings- och bebyggelsestruktur, väg-

och järnvägsnät, säkerhetsmtiner,statistisk redovisning av olycksmaterial etc.

Plankorsningsolyckoma svarar således för en klar majoritet av samtliga dödsolyckor i

samband med svensk jämvägstrañk. Sett ur vägtrañkens perspektiv utgör dessa

olyckor en betydligt mindre andel (mindre än 1 % av samtliga olyckor). Andelen

omkomna är dock betydligt större för plankorsningsolyckor än för vägtrañkolyckor i

allmänhet. I Sverige inträffar cirka 100 olyckor per år med sammanlagt cirka 30 döda

i plankorsningar. Dessa siffror har varit i stort sett oförändrade under hela 1980-talet

trots en ständig ökning av den totala vägtrafiken.

En viktig orsak till att antalet plankorsningsolyckor inte har ökat i takt med

vägtrañkens ökning torde vara den målmedvetna satsning som gjorts på att minska

antalet plankorsningar och på att förbättra de skyddsanordningar som finns vid
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beñntliga korsningar. Varje år investeras cirka 180 miljoner kronor på att a) Stänga

korsningar och bygga ersättningsvägar till bättre skyddade korsningar, b) Utrusta

korsningar som har ljud- och ljussignaler med bommar, och c) Bygga planskilda

korsningar. Eftersom alla dessa åtgärder (i synnerhet den sistnämnda) är mycket

kostnadskrävande och det idag ñnns mer än 15000 plankorsningar i Sverige kommer

det att dröja flera decennier in på 2000-talet innan alla korsningar är åtgärdade så att

de flesta plankorsningsolyckoma kan elimineras.

Huvudansvaret för säkerheten i plankorsningama ligger i Sverige hos Banverket, men

även vägverket och kommunerna har ett ansvar när det gäller att förbättra och under-

hålla vägar och vägmärken i anslutning till korsningarna. För att dessa myndigheter

skall kunna disponera sina resurser på ett optimalt sätt när det gäller att minimera

antalet plankorsningsolyckor är det av mycket stor vikt att forskning bedrivs

beträffande olika riskfaktorer i samband med plankorsningar. Det är också i högsta

grad önskvärt att forskning kring risker och utvärdering av vidtagna åtgärder genom-

förs inom landet. Huvuddelen av existerande forskning har bedrivits i andra länder

och äger därför inte i alla stycken direkt tillämpbarhet på svenska förhållanden. Det är

naturligtvis en viktig uppgift för forskningen att följa den internationella utvecklingen

beträffande säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar, men dessutom behövs

inhemsk forskning angående orsakerna till olyckor som inträffar på det svenska

järnvägsnätet. Forskningsbehovet accentueras ytterligare av den ökande differen-

tieringen av svensk järnvägstrañk (stomjärnvägar med och utan snabbtägstrañk,

länsjärnvägar, olika trañkutövare), samt av påbörjade och kommande satsningar på

högre hastigheter och lätta regionaltåg. Förutom ökad tågtrafik och därmed högre

' exponeringsgrad för möjliga plankorsningsolyckor innebär denna utveckling ändrade

förutsättningar för passagerarsäkerheten vid exempelvis kollisioner med tunga

vägfordon.

Syftet med föreliggande rapport är att sammanställa och kritiskt granska forskning

rörande risker och säkerhet i samband med plankorsningar. Begreppen risk och

säkerhet analyseras utifrån olika infallsvinklar som kan vara relevanta för

plankorsningsproblematiken. Forskning kring olycksrisker, effekter av olika typer av

såkerhetshöjande åtgärder samt vägtrañkanters beteende i anslutning till plankors-

ningar redovisas och diskuteras. Slutligen diskuteras en möjlig forsknings- och

åtgärdsstrategi för svenska plankorsningar. Denna strategi syftar till att erhålla ett
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bättre underlag för prioritering av olika korsningar med avseende på i vilken ordning

de bör åtgärdas, att öka kunskapen om vilken typav åtgärd som är lämpligast i olika

typer av korsningar samt att minska antalet plankorsningsolyckor under den tid som

krävs för genomförandet av åtgärder inriktade på enskilda korsningar.
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2 OLIKA SÄTT ATT SE PÅ BEGREPPEN RISK OCH SÄKERHET

Generellt kan risk deñnieras som möjligheten (eller sannolikheten för) att någon typ

av händelse med negativa]oönskade konsekvenser inträffar [5] . Det är också vanligt

att man inkluderar konsekvensemas grad av allvarlighet (även kallat skadefölj der) i

definitionen av risk [6]. Det senare förefaller i högsta grad motiverat eftersom det ger

ytterligare en grund för prioritering av olika säkerhetshöj ande åtgärder (givet två

händelser med ungefär samma sannolikhet förefaller det rimligt att i första hand

åtgärda den som har de allvarligaste konsekvenserna). Utifrån en allmän definition av

risk som innefattar en sannolikhets- eller osäkerhetskomponent och en "allvarlighets-

komponent" är det möjligt att anlägga ett antal olika perspektiv på riskbegreppet. Här

behandlas tre olika sätt att betrakta risker som kan sägas representera ett statistiskt, ett

beslutsteoretiskt respektive ett psykologiskt perspektiv.

2.1 Statistisk risk

Det statistiska synsättet på risk är utan tvekan det dominerande. Det utmärkande för

detta synsätt är att man fokuserar på sannolikhetskomponenten i riskbegreppet och

försöker kvantiñera den i termer av den relativa frekvensen av en negativ/oönskad

händelse över tid. Ett renodlat statistiskt riskbegrepp är dock inte alltid möjligt att

tillämpa. Detta gäller främst när risker för helt nya företeelser skall fastställas och

relativa frekvenser för olika händelser ej kan anges därför att relevanta data saknas. I

de fall en tillförlitlig kausal modell av vad som orsakar den negativa händelsen finns (t

ex tågurspåring som en funktion av olika spårkrafter) kan det doök fortfarande vara

möjligt att ange risk i termer av relativ frekvens trots att historiska data saknas för t ex

en viss bansträcka (givet att sannolikhetsfördelningen av spårkrafterna kan estimeras

för den givna sträckan).

En närbesläktad svårighet förknippad med det statistiska riskbegreppet är att det

förutsätter ett oförändrat orsaksmönster över tid. Skulle detta antagande inte vara

uppfyllt (t ex om nya orsaksfaktorer tillkommer och/eller tidigare orsaker faller bort)

kommer relativa frekvenser av händelser givet det tidigare orsaksmönstret troligtvis att

ge en felaktig uppskattning av risken givet det nya mönstret. Detta problem är inte

unikt för riskanalyser utan gäller generellt för försök att prognostisera olika framtida

tillstånd/variabelvärden när adekvata kausala modeller och/eller data saknas [7]. Att
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problemets omfattning kan vara avsevärd antyds av den låga grad av träffsäkerhet som

prognoser över längre tidrymder vanligen uppvisar [8]. Ett möjligt sätt att hantera

denna osäkerhet är att inte betrakta risker som konstanta kvantiteter utan som variabler

som kan anta olika värden beroende på olika möjliga framtida utvecklingstendenser.

Problemet blir då att fastställa mellan vilka Övre och undre gränser riskerna sannolikt

kommer att ligga snarare än att försöka uppskatta absoluta risker så exakt som möjligt

2.2 Risk i ett beslutsteoretiskt perspektiv

Från en beslutsteoretisk utgångspunkt kan risk ses som en egenskap hos ett handlings-

alternativ med osäkert utfall. Detta utfall behöver inte nödvändigtvis innebära en

förlust utan kan också vara en vinst som är mindre än vad man hade kunnat få om

man valt ett annat alternativ. Det som skiljer det beslutsteoretiska synsättet på risk

från det statistiska är att inte bara sannolikhetskomponenten utan även den .möj liga

vinst eller förlust som kan bli resultatet av att man väljer att handla på ett specith sätt

tas i beaktande. I likhet med det statistiska synsättet på risk fungerar det besluts-

teoretiska bäst när sannolikheter kan kvantiñeras "objektivt" i termer av relativa

frekvenser. Det är även önskvärt att kunna kvantiñera utfallet av olika handlings-

alternativ, t ex i termer av monetära konsekvenser. För unika beslutsproblem där

varken sannolikheter eller utfall låter sig kvantiñeras på något enkelt sätt kan dock det

beslutsteoretiska angreppssättet fortfarande användas genom att relativa frekvenser

ersätts med sannolikhetsbedömningar och förväntad nytta används för att värdera olika _

utfall.

2.3 Psykologisk risk

Utifrån ett psykologiskt synsätt är en upplevd brist på personlig kontroll över

handlingar som kan leda till negativa konsekvenser en viktig komponent av

riskbegreppet. Detta perspektiv på risk skiljer sig således från de övriga genom att

betona individens upplevda grad av kontroll över situationen (t ex kan en person som

anser sig vara en skicklig bilförare uppleva sin bilkörning som "riskfri" trots att

han/hon "objektivt" utsätter .sig för stora risker genom att hålla alltför hög hastighet).

Det psykologiska perspektivet på risk innebär dessutom att såväl sannolikhetskompo-

nenten som "allVarlighetskomponenten" när det gäller negativa/oönskade händelser

baseras på subjektiva bedömningar/värderingar. Dessa bedömningar, och därmed den
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upplevda risken, kan förväntas variera såväl över individer som över olika situationer

och tillfällen för en och samma individ. I många rutinbetonade situationer, där man

upplever sig ha mer eller mindre fullständig kontroll över ett händelseförlopp, är det

också möjligt att individen över huvud taget inte upplever någon risk trots att det i

statistisk mening föreligger betydande risker [9]. I sådana situationer kan riskupp-

levelsen visserligen ha varit hög till att börja med (exempelvis när en nybliven

körkortsinnehavare passerar en plankorsning med instruktörens varningar i färskt

minne), men när situationen upprepats tillräckligt många gånger utan att någon

incident inträffat tenderar beteendet att automatiseras och den upplevda risken att

minska.

Liksom för de övriga sätten att betrakta risk underlättas en adekvat psykologisk

riskvärdering när relevanta data om redan inträffade händelser finns tillgängliga. När

så inte är fallet blir utfallet avhängigt kvaliteten hos den mentala modell av

händelseförloppet som individen har. Man har funnit att subjektiva riskbedömningar

påverkas av ett antal faktorer såsom potentiell grad av skada eller dödlighet,

kontrollerbarhet (möjligheten att undvika eller minska följderna av en negativ

händelse genom försiktighets- respektive räddningsåtgärder) , antalet samtidigt

exponerade personer, kunskap om en händelses konsekvenser samt graden av

frivillighet i exponeringen [10]. Vidare tenderar benägenheten att acceptera en viss

risk att öka med ökande erfarenhet av en given typ av beslut. Det faktum att man kan

föreställa sig hur en negativ händelse kan inträffa (att man kan konstruera ett så kallat

kognitivt scenario) tycks också ha större betydelse för riskuppfattningen än

information om den faktiska relativa frekvensen för händelsen.

2.4 Olika sätt att se på säkerhetshöj ande åtgärder

En parallell till de tre olika sätt att se på riskbegreppet som presenterats här kan

skönjas när det gäller sättet att se på olika säkerhetsåtgärder som syftar till att minska

eller eliminera risker. Mot det statistiska synsättet på risk svarar en "teknisk" syn på

säkerhetshöjande åtgärder. Detta innebär att människans beteende antas vara opåverkat

av den åtgärd som vidtas. Som ett exempel kan man ta den hypotetiska åtgärden att

köra med färre och längre tåg i syfte att minska risken för olyckor i plankorsningar

mellan väg och järnväg. Sannolikheten för att ett tåg och ett vägfordon anländer
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samtidigt till en plankorsning skulle då minska och åtgärden skulle betraktas som

effektiv.

Det beslutsteoretiska perspektivet på risk motsvaras av en "ekonomisk" syn på

säkerhetshöjande åtgärder, vilket innebär att säkerhet måste vägas mot andra aspekter

(t ex restid och komfort) på ett sådant sätt att den totala nyttan maximeras. Detta

perspektiv kan tillämpas på såväl individuell risk (t ex val mellan olika transportmedel

för en bestämd resa) som kollektiv risk (t ex val mellan kärnkraft och andra

energikällor). Åtgärden "färre men längre tåg" föratt minska olycksrisken i plankors-

ningar skulle med detta synsätt förmodligen vara otänkbar av flera anledningar. Dels

skulle denna åtgärd sannolikt göra tågresandet mindre attraktivt och därmed anses

kosta alltför mycket i förhållande till den riskreduktion som erhålls. Dessutom skulle

förmodligen flera människor välja att åka bil istället mal påföljd att vägtrafiken, och

därmed risken för vägtrañkolyckor, ökar. En sådan ökning av vägtrafiken skulle även

kunna innebära att resultatet av åtgärden blir att olycksrisken i plankorsningarna

faktiskt ökar istället för att minska.

Kopplat till det psykologiska synsättet på risk finns en uppfattning att människan

försöker hålla sin "risknivå" någorlunda konstant (riskhomeostasprincipen). Enkelt

uttryckt innebär detta att människan tenderar att bete sig på ett sätt som motverkar

effekterna av säkerhetshöjande åtgärder. Naturligtvis skiljer sig olika individer åt med

avseende på vilken risknivå de föredrar, men givet denna individuella variation

anpassas beteendet så att man utsätter sig för ungefär samma (upplevda) risk mer eller

mindre oberoende av yttre säkerhetsåtgärder. I det ovan givna exemplet med

plankorsningar skulle detta kunna visa sig på så sätt att man blir mindre uppmärksam,

inte reducerar hastigheten lika mycket etc när antalet tåg i korsningama minskar.

2.5 Risk och säkerhet i plankorsningar

Nägot förenklat kan man hävda att när det gäller just plankorsningar representerar det

mesta av den forskning som gjorts det statistiska synsättet på risk. De som ansvarar

för säkerhetshöjande åtgärder å andra sidan torde vara mera betj änta av ett

beslutsteoretiskt perspektiv för att kunna fördela resurserna för säkerhetshöjande

åtgärder på ett optimalt sätt. Samtidigt kan man inte bortse från det psykologiska

perspektivet, varken när det gäller att bedöma riskerna eller att åtgärda dem, eftersom
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det trots allt är människor (vägtrañkanter) som utsätts för dessa risker och eftersom

effektiviteten av olika säkerhetsâtgärder kan antas till stor del bero på tmñkanternas

reaktioner på dessa åtgärder. Eftersom den typ av åtgärder som krävs för att

reducera/eliminera olycksrisker i plankorsningar är kostsamma, och därmed tar lång

tid att genomföra i full omfattning, förefaller det inte vara någon orimlig hypotes att

en effektiv riskhantering förutsätter att man betraktar risk ur alla tre perspektiven. De

beslutsteoretiska och psykologiska perspektiven behövs med andra ord för att så

snabbt som möjligt kunna nedbringa olycksrisken i statistisk mening.
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3 FORSKNING OM OLYCKSRISKER I PLANKORSNINGAR

För att kunna prioritera var säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar i första hand

behöver sättas in är det nödvändigt att ha så god kunskap som möjligt om vilka

faktorer som har ett samband med olycksrisken i korsningarna. De forskningsresultat

som redovisas i detta avsnitt härrör huvudsakligen från studier genomförda efter 1975

(se t ex [1 1] för en redovisning av tidigare studier). Dessa studier representerar i mer

eller mindre renodlad form det statistiska sättet att se på risk som beskrivits ovan.

Ett allmänt problem vid studiet av olycksrisker, speciellt om man anlägger ett statis-

tiskt perspektiv på riskbegreppet, är att det krävs ett stort material av inträffade

olyckor för att man skall kunna identiñera olika riskfaktorer med någon grad av

säkerhet. Eftersom relativt få plankorsningsolyckor inträffar i Sverige innebärdetta att

merparten av de forskningsresultat som finns tillgängliga är baserade på olycksdata

från andra länder (huvudsakligen USA där ca 7000 olyckor inträffar i plankorsningar

varje år).

Ett antal olika formler/modeller har utarbetats för prediktion av dels absoluta risktal i

plankorsningar (det förväntade antalet olyckor under en given tidsperiod), dels relativ

risk (i syfte att rangordna plankorsningar med avseende på "farlighet"). Dessa formler

har i regel tagits fram med hjälp av regressionsanalys, en statistisk teknik som gör det

möjligt att ñnna den vägda kombination av olika egenskaper hos plankorsningarna

som har det starkaste sambandet med antalet inträffade olyckor under den tidsperiod

som studerats. Fastän olika olycksprediktionsformler skiljer sig åt med avseende på

vilka korsningsegenskaper som ingår och hur dessa egenskaper vägs samman

förefaller skillnaderna i prediktionsförmåga vara relativt små. Detta hänger samman

med att väg- och järnvägstrañkens omfattning i olika korsningar i en eller annan form

ingår i praktiskt taget samtliga formler och vanligen svarar för 90-95% av den

förklarade variansen [12].

Det är viktigt att notera att de korsningsegenskaper som ingår i olycksprediktions-

modellerna är sådana som visserligen har ett statistiskt samband med olycksfrekvensen

i olika typer av korsningar men de kan knappast betraktas som orsaker till dessa

olyckor i den meningen att de utgör nödvändiga och tillräckliga förutsättningar för att

en olycka skall inträffa. Visserligen är ett trañkflöde på väg och järnväg nödvändigt

VTI notat I 05, 1991 10



för att en plankorsningsolycka skall kunna inträffa, men med Ökande trafikflöde ökar

inte bara olycksfrekvensen utan även antalet korsningspassager som inte leder till

någon olycka. Modellerna kan därför ge en fingervisning om vilka korsningar som i

första hand bör åtgärdas men har begränsad användbarhet när det gäller att avgöra

vilken åtgärd som är den lämpligaste för en viss korsning. Inte heller kan modellerna

peka ut exakt vilka korsningar som kommer att drabbas av olyckor under en given

period om inga åtgärder vidtas. Istället har olyckorna mer eller mindre direkt uttalat

betraktats som slumpmässiga händelser vilka inträffar med olika sannolikhet i olika

typer av plankorsningar [13] . För att man skall kunna finna mera orsaksinriktade

förklaringar till plankorsningsolyckoma måste de dock snarare betraktas som resultatet

av (förmodligen ganska vitt skilda) händelseförlopp där ofta flera olika faktorer spelar

m.

Ett stort antal plankorsningsegenskaper har identifierats som potentiellt relevanta för

olycksrisk. Förutom trañktlödet på väg och järnväg kan nämnas: a) Typ av

skyddsanordning (bommar, ljud-/ljussignaler, etc), b) Korsningens geografiska läge

(stad/landsbygd), c) Väg- respektive järnvägstrañkens hastighet, d) Antal körfält

respektive järnvägsspår, e) Korsningsvinkel, f) Lutningsvinkel i korsningen, g) Sikt-

förhållanden, samt h) Vägbeläggningens beskaffenhet [12, 14]. Eftersom nästan alla

dessa faktorer kan antas vara högt korrelerade med trañkflödet i en plankorsning är

det inte förvånande att relativt enkla olycksprediktionsmodeller presterar praktiskt

taget lika bra (förutsatt att trafikflödet ingår i modellen) som modeller som tar hänsyn

till ett större antal korsningsegenskaper [12].

Förutom skillnader beträffande vilka korsningsegenskaper som ingår skiljer sig olika

modeller även åt såtillvida att somliga använder separata formler för prediktion av

antalet döda respektive skadade i korsningsolyckor [15 , 161. Det råder heller inte

någon enighet om huruvida man bör låta varje korsnings tidigare olyckshistoria ingå i

modellen [17, 18]. Det kan förefalla anmärkningsvärt att faktorer som tid på dygnet,

väderleksförhållanden och väglag endast i undantagsfall ingår i olycksprediktions-

modeller för plankorsningar, men det tycks vara ett faktum att de flesta olyckorna

inträffar under dagtid vid god väderlek och torr körbana [15, 19]. Man måste dock

komma ihåg att vägtrañkens intensitet också är som störst under sådana förhållanden,

varför även de flesta plankorsningspassager som inte leder till någon olycka inträffar

under dessa betingelser.
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Den prediktionsmodell som förefaller prestera något bättre [20] än sina konkurrenter

är den som tagits fram av U. 8. Department of Transportation (DOT) [16]. Denna

modell baseras på data (korsningsegenskaper och olycksfrekvens) för samtliga

plankorsningar i USA. Databasen för plankorsningarna bygger på en inventering som

färdigställdes år 1976 och som uppdateras årligen. I modellen för prediktion av

olycksfrekvens ingår termer som svarar mot följande variabler: a) Produkten av

antalet vägfordon och tåg per dygn, b) Antal tåg under dagtid (dagsljus), c) Högsta

tåghastighet, (1) Antal huVudspår, e) Typ av vägbeläggning, samt 1) Antal körfält.

Dessa termer multipliceras med varandra och vägs sedan med antalet inträffade

olyckor i varje korsning samt med en faktor som beror av vilken typ av skydds-

anordning som finns i korsningen (bommar etci). Separata modeller används för

prediktion av dödliga olyckor och olyckor med personskada. Dessa modeller baseras

på maximal tåghastighet, antal tåg per dygn och korsningens läge (stad/landsbygd)

respektive maximal tåghastighet, antal spår och läge (stad/landsbygd).

För att kunna ta fram och använda en olycksprediktionsmodell för plankorsningar

krävs för svenskt vidkommande dels en fullständig inventering av samtliga kors-

ningar, dels en tillförlitlig rapportering av samtliga plankorsningsolyckor. Dessutom

krävs en kontinuerlig uppdatering av korsningsinventeringen i takt med att olika

åtgärder genomförs (installation av bommar, byggande av planskilda korsningar, etc).

Som redan nämnts 'försvåras framtagandet av en prediktionsmodell för svenska

förhållanden av att antalet olyckor är litet. Även om så inte vore fallet bygger

användandet av en sådan modell på antagandet att de samband som finns mellan

olycksfrekvens och olika korsningsegenskaper i det historiska material som modellen

baseras på kommer att finnas även i framtiden. Detta antagande förefaller tveksamt

eftersom man ständigt vidtar olika åtgärder i de korsningar där olycksrisken bedöms

vara störst. Om t ex trañkflödet i korsningama utgör ett avgörande kriterium för var

åtgärderna sätts in kommer variationsvidden för denna variabel att krympa successivt

för de korsningar som ännu inte åtgärdats. Detta bör rimligen leda till att det samband

som denna korsningsegenskap tidigare haft med olycksfrekvens försvagas och innebär

även att tidigare konstaterade statistiska samband (se t ex [21]) inte kan betraktas som

giltiga för all framtid. I stället behövs en kontinuerlig forskningsinsats för att studera

hur dessa samband ändras till följd av vidtagna säkerhetshöjandeåtgärder samt föränd-

ringar i trañkutvecklingen.
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Vid genomförandet av enplankorsningsinventering kan det dessutom vara svårt att

avgöra exakt vilka egenskaper hos korsningarna som utgör potentiella riskkällor och

därför bör registreras. Vissa kombinationer av egenskaper kan vara relativt sällsynta

men ändå innebära stora risker (skymda varningssignaler i kombination med dålig sikt

i Övrigt, korta fordonsmagasin i komplicerade trafikmilj öer som innebär risk för att

vägfordon tvingas stanna på järnvägsspåret [22], etc). Ett möjligt (men kostsamt) sätt

som föreslagits för att kunna identifiera sådana speciellt farliga korsningar är att låta

en expertgrupp besöka och diagnostisera varje korsning med avseende på olycksrisk

[19, 23] .

Olycksprediktionsmodeller har även kritiserats för att data om den mänskliga

faktorn" (bilförarens kännedom om korsningen, eventuell påverkan av alkohol eller

droger, ålder, synskärpa, etc) saknas [13]. Bristen på sådana data torde åtminstone

delvis bero på varierande rutiner vid rapportering/registrering av inträffade olyckor.

Även om ett enhetligt rapporteringssystem går att åstadkomma föreligger samma typ

av svårighet som när det gäller korsningsegenskapema, dvs att avgöra vilka

individfaktorer som är potentith relevanta för olycksrisken och därför bör registreras.

Här föreligger också ett metodiskt problem. När det gäller identiñkationen av

relevanta korsningsegenskaper finns möjligheten att jämföra olycksdrabbade

korsningar med sådana där ingen olycka inträffat [14]. Det torde dock vara betydligt

svårare att finna ett relevant jämförelsematerial när det gäller vägtrañkanter som råkat

ut för en plankorsningsolycka.
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4 SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

Det finns i princip fyra olika sätt att reducera olycksrisker: a) Att eliminera

riskmoment i det system som är föremål för säkerhetshöj ande åtgärder, b) Att

konstruera skyddsanordningar som hindrar människor att komma i kontakt med

riskkällor, 0) Att varna för risker, samt d) Att utbilda människor så att deras beteende

blir mindre riskfyllt [24]. Förutom dessa åtgärder som syftar till att minska sannolik-

heten för att en olycka inträffar kan även åtgärder för att lindra konsekvenserna av

inträffade olyckor vidtas. Den som har att besluta om säkerhetshöjande åtgärder står

inför den svåra uppgiften att försöka välja den kombination av dessa olika typer av

insatser som ger största möjliga minskning av olycksfrekvens och skadeföljder givet

de budgetramar som finns.

Att eliminera olycksrisken i en plankorsning innebär antingen att korsningen stängs

helt och hållet (vilket ofta kräver att en ersättningsväg byggs till en annan bättre

skyddad korsning) eller att plankorsningen ersätts med en planst korsning. Båda

dessa åtgärder är mycket kostnadskrävande. Det kan inte heller tas för givet att

åtgärderna verkligen eliminerar olycksrisken för vägtrañkanterna. Olyckor kan t ex

fortfarande inträffa i en planst korsning genom att vägfordon kolliderar med

brofundament eller kör genom skyddsråcken. En stängd plankorsning kan också leda

till ökad olycksrisk genom att vägtrañkanterna tvingas att färdas en längre sträcka

(ökad exponering för risker i vägtrafiken). Det är också möjligt att vägtrañkanterna

ökar hastigheten för att undvika tidsförlust till följd av den längre vägen, vilket i sin

tur kan leda till ytterligare ökad olycksrisk. De olyckor som kan inträffa kommer

visserligen i dessa fall inte att rubriceras som plankorsningsolyckor, men ur ett

samhällsekonomiskt perspektiv är det ändå motiverat att sådana olycksrisker tas i

beaktande vid valet av säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar.

Skyddsanordningar som fysiskt förhindrar vägfordon att korsa jämvägsspåret när ett

tåg nalkas finns ej i bruk i Sverige idag men är i princip tekniskt möjliga att

åstadkomma. Ett viktigt hänsynstagande i detta sammanhang är dock att

korsningsskyddet konstrueras så att det inte utgör en allvarlig riskkälla i sig självt.

Någon typ av eftergivligt hinder som effektivt fångar upp fordonet utan att orsaka

omfattande skador på detsamma är troligen att föredra. Motsvarande möjlighet att

skydda fordon som befinner sig i en plankorsning från att bli påkörda av
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järnvägsfordon ñnns genom att installera så kallade närvarodetektorer i korsningen.

Stoppsignal kommer då att visas för annalkande tåg och via ett system för automatisk

tågkontroll (ATC) kan tåg förhindras att köra in i en blockerad korsning. Denna

möjlighet torde enbart vara realistisk vid korsningar som är försedda med helbommar

eftersom frekvensen av "falsklarm" annars troligen skulle bli oacceptabelt hög.

Bomavbrottskontroll kan på liknande sätt användas för att förhindra tåg från att köra

in i en korsning efter det att vägfordon kört på och skadat en bomanläggning.

Att installera och/eller förbättra anordningar som uppmärksammar vägtrafikanter på

att de närmar sig en korsning och som dessutom aktivt varnar för annalkande tåg har

varit det kanske dominerande sättet att försöka höja säkerheten i plankorsningar. Detta

kan innebära att korsningar som saknar skyddsanordningar eller endast har kryss-

märken utrustas med ljus- och ljudsignaler, eventuellt i kombination med halv- eller

helbommar. Vidare kan korsningar som redan har ljus- och ljudsignaler kompletteras

med bommar. Denna typ av åtgärder är betydligt mindre kostnadskrävande än

byggandet av planskilda korsningar. I såväl amerikansk som svensk olycksstatistik har

det också visat sig att frekvensen av olyckor i korsningar försedda med bommar är

avsevärt lägre än i sådana korsningar som endast har ljus- och ljudsignaler,

kryssmärken eller inga vamingsanordningar alls [25, 261. Utifrån denna statistik kan

man genom att göra antaganden om kostnaden för dödsfall, personskador, reparation-

er, "bad will" etc argumentera_ för att det är samhällsekonomiskt lönsamt att utrusta

plankorsningar som idag endast har ljus- och ljudsignaler med halvbommar [27, 28].

För att vamingsanordningar vid plankorsningar skall ha avsedd effekt krävs att

vägtrañkanterna uppmärksammar dem i tid, tolkar varningen rätt samt handlar på ett

korrekt sätt. Ett antal åtgärder för att höja vägtrafikantemas uppmärksamhet i plan-

korsningar har prövats. Bland dessa åtgärder kan nämnas olika typer av förvarnings-

signaler (ljussignaler och/eller skyltar) [29, 30, 31], skakränder i körbanan [32, 33],

stopplikt [34] , komplettering av existerande signaler med extra ljus och/eller andra väl

synliga detaljer (t ex bommar med "kjolar" eller reflekterande portaler som "inramar"

korsningen) [35, 361. Det är för närvarande svårt att avgöra huruvida dessa åtgärder

verkligen har avsedd effekt när det gäller att reducera olycksrisker. Dels är de effekter

på trañkantbeteenden och olycksfrekvenser som uppmätts ofta svaga och/eller

motstridiga och ibland går de i "fel" riktning (vilket särskilt tycks vara fallet när det

gäller stopplikt [34]), dels har utvärderingarna i regel ägt rum kort tid efter åtgärdens
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införande. Det senare gör att de eventuella uppmärksamhetshöj ande effekter som

observerats mycket väl kan bero på att åtgärden fortfarande har ett nyhetSvärde för

vägtrañkanterna och det är därför möjligt att effekterna försvinner efter en tid. Detta

är uppenbarligen ett område det finns ett behov av ytterligare forskningsinsatser.

Varningsanordningar bestående av ljus- och ljudsignaler med eller utan bommar

aktiveras vanligen automatiskt när ett tåg befinner sig på ett i förväg bestämt avstånd

från en plankorsning vilket brukar kallas Fixed Warning Distance (eller FWD). Detta

innebär att när korsningen trafikeras av tåg som håller varierande hastighet kommer

den tid som vamingsanordningen är aktiverad också att variera, vilket skulle kunna

bidra till att minska vamingsanordningens trovärdighet bland vågtrañkanter [19]. Man

har också funnit att olycksfrekvensen är högre i korsningar med FWD-system än i

korsningar där varningsanordningama är aktiverade en konstant tid före tågets

ankomst oberoende av dess hastighet (Constant Warning Time eller CWT-system),

specith när variationen i tåghastighet är stor [37]. Den säkerhetshöj ande effekten av

införandet av ett CWT-system förefaller dock att vara betydligt mindre än effekterna

av att installera ljus- och ljudsignaler eller bommar i korsningar som saknar dessa

typer av varningsanordningar [38].

De hittills behandlade strategierna för att reducera risk (eliminering, skydds- och

varningsanordningar) har det gemensamt att de är inriktade mot speciella plankors-

ningar. Dessa strategier förutsätter därför att man har väl underbyggda kriterier för att

välja ut de korsningar som skall bli föremål för åtgärder. De olycksprediktions-

modeller som beskrivits i ett tidigare avsnitt (t ex DOT-modellen [16]) har utvecklats

för just detta ändamål. Det förekommer också rekommendationer att man förutom

modellens riskestimat även bör ta hänsyn till den fördröjning av vägtrafiken (speciellt

utryckningsfordon) som kan bli följden av en viss åtgärd [39]. Ett problem härvidlag

kan dock vara att avgöra hur dessa olika hänsyn skall vägas samman vid prioriteringen

av olika korsningar. Ett annat sätt som använts för att identifiera korsningar som är i

behov av en viss typ av åtgärd är att använda diskriminantanalys för att se i vilka

avseenden korsningar där åtgärden redan är implementerad skiner från en grupp

korsningar där man inte vidtagit denna åtgärd [40]. Detta förfaringssätt förutsätter

dock både att den tidigare allokeringen av åtgärder skett på ett riktigt sätt och att olika

riskfaktorers inverkan inte har ändrats sedan dessa åtgärder vidtogs.
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När det gäller att utvärdera effekterna av åtgärder som är inriktade på speciñka plan-

korsningar kan man gå tillväga på i princip två olika sätt. En möjlighet är att jämföra

olycksfrekvensen i en grupp av korsningar före och efter det att en viss typ av åtgärd

vidtagits (longitudinella studier). Det andra tillvägagångssättet är att jämföra antalet

olyckor i en grupp av korsningar där åtgärden är vidtagen med antalet olyckor under

samma tidsperiod i en annan grupp av korsningar som inte blivit föremål för åtgärden

(tvärsnittsstudier). Eftersom säkerhetshöjande åtgärder ofta sätts in i korsningar där en

eller flera olyckor nyligen inträffat tenderar den första typen av studier att överskatta

effekterna av devidtagna åtgärderna (om sannolikheten för en olycka är liten till att

börja med är det mycket osannolikt att flera olyckor skall inträffa i samma korsning

under en relativt begränsad tidsperiod oavsett om någon åtgärd vidtas eller ej). Den

andra typen av studier tenderar istället att underskatta de säkerhetshöjande effekterna

på grund av att korsningar som försetts med mera avancerade vamingssystem ofta haft

större olycksrisk till att börja med än de korsningar som saknar dessa system. En

metod som föreslagits för att erhålla en mera korrekt utvärdering av säkerhetshöjande _

åtgärder är att jämföra olycksfrekvensen efter åtgärdens införande med den förväntade

frekvensen olyckor (beräknad med hjälp av någon typ av olycksprediktionsmodell) om

ingen åtgärd vidtagits istället för med den faktiska olycksfrekvensen [18]. Denna

utvärderingsmetod är dock inte heller helt invåndningsfri eftersom urvalet av de

korsningar som blir föremål för säkerhetshöjande åtgärder ibland baseras på variabler

som ej är registrerade (eller kanske inte är möjliga att registrera) vid den inventering

av korsningsegenskaper som ligger till grund för den olycksprediktionsmodell som

används. Detta innebär att olycksrisken i de korsningar som åtgärdats kan ha varit

högre än den förutsägelse som modellen ger och att metoden därmed kan tendera att

underskatta de säkerhetshöjande effekterna.

Den fjärde strategin för att reducera olycksrisk (genom utbildning/information) skiljer

sig från de övriga genom att den inte är inriktad mot specifika plankorsningar utan

fokuserar på att förändra beteendet hos de människor (i första hand vägtrañkanter)

som är utsatta för risken. I den mån denna typ av åtgärd har säkerhetshöjande effekter

kan dessa således förväntas vara generella och uppträda i alla typer av plankorsningar.

Att information till vägtrañkanter i syfte att öka deras medvetenhet om risker i

plankorsningar kan vara ett synnerligen effektivt sätt att reducera antalet plankors-

ningsolyckor med dödlig utgång har visat sig i ett projekt ("Operation Lifesaver") som

genomfördes i USA är 1985. Den procentuellt största minskningen av antalet
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dödsolyckor erhölls i Alaska (74 %), men även flera andra delstater noterade kraftiga

nedgångar i antalet olyckor [41].

Jämfört med de Övriga strategiema för riskreduktion när det gäller plankorsningar

kräver utbildnings-/informationsprogram relativt blygsamma ekonomiska insatser.

Exempelvis kan nämnas att budgeten för Operation Lifesaver år 1985 understeg

$162,500 [41]. När det gäller denna typ av åtgärd är det dock viktigt att den

information som ges inte utformas på ett sådant sätt att allmänhetens attityd till

järnvägen som ett säkert transportmedel påverkas i negativ riktning. En sådan icke

avsedd attitydförändring skulle kunna medföra en ökning av vägtrafiken och därmed

leda till en ökning av olycksrisken såväl i plankorsningar som i vägtrafiken i

allmänhet. Det är därför väsentligt att åtgärder riktade mot vägtrañkanternas

medvetenhet om risker i plankorsningar föregås av en noggrann utprovning och

utvärdering av det informationsmaterial som är avsett att användas.

Försök att lindra konsekvenserna av inträffade olyckor kan innebära insatser på en rad

olika områden, alltifrån förändringar av fordonsegenskaper/-komponenter till en

höjning av katastrofberedskapen hos samhällets räddningstjänst och sjukvårdsinrätt-

rningar. Denna typ av insatser behandlas dock inte närmare här, eftersom de inte

motiveras specifikt av plankorsningsproblematiken utan har ett berättigande även av

många andra anledningar.
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5 STUDIER AV VÄGTRAFIKANTBETEENDE

Att plankorsningsolyckor orsakas av att vägtrañkanter erhåller felaktig information

från signalanordningar är mycket ovanligt. Exempelvis kunde endast i ett fall ett

sådant fel påvisas när det gäller de olyckor (95 st) som inträffade i Sverige är 1983

[1]. Felaktiga trañkantbeteenden i plankorsningar beror istället i regel på bristande

uppmärksamhet, felbedömningar och/eller dålig efterlevnad av de varningsanord-

ningar som finns [26, 42].

Som redan nämnts har det visat sig svårt att entydigt påvisa långsiktiga effekter av

uppmärksamhetshöjande åtgärder i plankorsningar [29, 30, 31, 32, 33, 361. Detta kan

hänga samman med att de vägtrañkanter som är inblandade i plankorsningsolyckor

oftast tillhör lokalbefolkningen och därmed har god kännedom om den aktuella

korsningen [15]. När en uppmärksamhetshöjande åtgärd funnits i bruk en längre tid

blir den ett reguljärt inslag i trañkmiljön för de trafikanter som regelbundet passerar

en viss plankorsning och kan då förväntas förlora mycket av sin effekt på beteendet.

Det är också möjligt att korsningar med avancerade varningsanordningar uppfattas

som relativt "riskfria" och därmed inbjuder till ett körsätt som kan göra det svårare att

reagera adekvat när varningsanordningarna är aktiverade.

När det gäller vägtrafikanternas förståelse av de ljussignaler som förekommer i

plankorsningar har det hävdats att blinkande rött ljus kanske inte uppfattas som en

entydig stoppsignal och att man därför borde använda sig av vanliga trafikljus istället

[33]. En empirisk studie genomförd i Holland visade dock att signallydnaden i två

studerade plankorsningar var bättre än i vägkorsningar med trafikljus och att

kraftigare inbromsningar accepterades av bilförarna [43]. De flesta fordon som körde

mot rött ljus gjorde det inom 2 sek från det att signalen aktiverats eller i omedelbar

anslutning till att framförvarande fordon kört mot rött (s.k. "mitschlepp"). Att ett

visst antal fordon passerar mot rött ljus under de första sekunderna efter det att

signalen aktiverats är knappast förvånande eftersom ljussignaler vid plankorsningar

inte har någon förvarningsfas mellan vitt och rött ljus. Normalt skall detta inte heller

innebära någon risk för kollisioner eftersom signalen aktiveras i god tid före tågets

ankomst till korsningen. Indirekt kan det dock innebära en ökad risk genom att

trañkantemas respekt för det röda ljuset kan bli mindre än den annars skulle vara.
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Ett annat problem beträffande vägtrañkanters tolkning av ljussignaler vid plankors-

ningar kan uppstå i slutet av den röda fasen sedan ett tåg passerat korsningen. Det

förefaller vara tämligen vanligt att bilister startar eller förbereder sig att starta medan

den röda signalen fortfarande visas [43]. Detta tyder på dålig insikt om möjligheten att

det kan komma ytterligare ett tåg under en och samma varningsfas när det finns mer

än ett jämvägsspär i korsningen. Det går inte att ange exakt vilken omfattning detta

problem har, men man kan konstatera att i ca 20 % av plankorsningsolyckorna i USA

är ett andra tåg inblandat [19].

I studier av trañkantbeteende i plankorsningar har man också funnit att tilltron till det

vita ljuset som "klarsignal" är begränsad. Mellan 20 och 40% av bilförarna gör

huvudvridningar för att titta efter tåg i signalförsedda plankorsningar trots att

varningsanordningarna ej är aktiverade [42, 43, 44]. Även om detta beteende inte

innebär någon större olycksrisk i sig tyder det på en bristande tilltro till

varningsanläggningama som kan få allvarliga konsekvenser om den omfattar också

den aktiverade fasen.

Avsiktliga överträdelser mot varningssignaler vid plankorsningar förekommer oftare

bland två kategorierav trafikanter, dels fordonsförare som ofta passerar en och

samma korsning och dels ungdomar som cyklar eller åker moped [42]. Denna

bristande efterlevnad av gällande bestämmelser för passage av plankorsningar kan

vara svår att komma åt genom att förbättra varningsanordningarna i korsningarna. Det

har t ex visat sig att skakränder i körbanan kan leda till "slalomkörning" bland

fordonsförare som ofta passerar korsningen [32]. Det bör ' noteras att även

halvbommar erbjuder möjlighet till detta. Trots att straffpäföljden för att passera en

plankorsning med aktiverade varningsanordningar kan vara kännbar (om man nu

klarar sig från att bli påkörd av tåget) förefaller risken att bli åtalad och dömd vara

tämligen liten [45]. Detta bidrar naturligtvis knappast till att öka efterlevnaden av de

trafikregler som gäller i plankorsningarna.
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6 EN STRATEGI FÖR FORTSATT FORSKNING

Utifrån ovanstående forskningsöversikt kan man identifiera ett antal delområden där

det föreligger ett behov av ytterligare forskningsinsatser för att optimera allokeringen

av resurser till säkerhetshöjande åtgärder beträffande svenska plankorsningar mellan

väg och järnväg.

För det första behöver en utförlig dokumentation av samtliga plankorsningar genom-

föras med avseende på korsningsegenskaper som kan antas vara relaterade till olycks-

risk. Eftersom alla relevanta egenskaper inte kan förutsättas vara kända när denna

dokumentation inleds är det viktigt att registreringen görs på ett sådant sätt att det är

lätt att lägga till ytterligare korsningsegenskaper i efterhand. Vidare måste det finnas

rutiner för kontinuerlig uppdatering av denna databas så att alla förändringar av

plankorsningamas egenskaper (vägskyddsanordning, siktförhållanden, trafikmängd,

etc) registreras.

Det är också mycket viktigt att inträffade olyckor registreras så fullständigt som

möjligt och att olyckor som inträffar i olika delar av landet rapporteras och registreras

på ett enhetligt sätt. Vid utredningen av inträffade olyckor bör särskild uppmärksam-

het ägnas åt faktorer kring de aktuella vägfordonsförarna (sjukdom, ev påverkan av

mediciner eller alkohol, trötthet, tidspress, etc) som har betydelse för bedömningen av

i vilken mån korsningarnas egenskaper orsakat olyckorna.

Den inventering och de registreringar som föreslås ovan kommer utan tvekan att vara

såväl tids- som kostnadskrävande. Dessa kostnader måste dock vägas mot den vinst

som kan göras om man därigenom kan erhålla en bättre modell för allokeringen av

befintliga resurser när det gäller säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningama. Med

tanke på kostnaden för en planskild korsning behöver förbättringen av modellen

förmodligen inte vara särskilt stor för att ge ekonomisk äterbäring.

Tillfredsställande databaser över plankorsningar och olyckor utgör således en förut-

sättning för forskning i syfte att möjliggöra en effektivare allokering av säkerhets-

höjande åtgärder. Eftersom de olyckor som faktiskt inträffar bara kan antas utgöra

toppen av ett isberg av mer eller mindre allvarliga olyckstillbud skulle ett ännu större

datamaterial erhållas om även tillbud som inte leder till någon allvarlig olycka kunde
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registreras. En sådan registrering kräver ett fungerande system för tillbudsrapportering

bland jämvägspersonal (i första hand lokförare). För att rapporteringen skall kännas

meningsqu och motivera det merarbete den innebär krävs förmodligen motivations-

höj ande insatser både för att öka säkerhetsmedvetandet hos de anställda och för att få

dem att känna att deras rapporter tas om hand på ett adekvat sätt.

Ett område där behovet av ytterligare forskning är stort gäller utvärdering av nya

såväl som redan befintliga vägskyddsanordningar ur säkerhets-lkostnadssynpunkt.

Frågeställningar inom detta område skulle exempelvis kunna röra nyttan av närvaro-

detektorer vid hel- respektive halvbommar, effekter av helbommar vid olika trafik-

sammansättning, effekter av åtgärder för att minska bländningsrisk samt avvägningen

av säkerhetstider vid olika typer av vägskyddsanordningar. Även här innebär dock den

låga olycksfrekvensen vissa svårigheter att dra säkra slutsatser. Genom studier av

vägtrañkantbeteende (hastighetsanpassning, inbromsning, etc) bör det ändå vara

möjligt att erhålla tillförlitliga effektmått, även om det i dessa fall krävs ytterligare

antaganden om hur dessa beteenden är relaterade till faktisk olycksrisk. Även

experimentella försöksuppläggningar kan komma ifråga i denna typ av studier.

Speciellt vid utprovning/utvärdering av nya anläggningar är det viktigt att ha en

långsiktig uppläggning av studierna så att man inte drar förhastade slutsatser från data

insamlade medan den förändrade trañkmiljön fortfarande har ett nyhetsvärde för

vägtrañkanterna.

Vidare behöver forskning genomföras i syfte att undersöka hur åtgärder inriktade på

specifika plankorsningar kan kompletteras med åtgärder inriktade mot att påverka

vägtrañkanternas riskuppfattning och beteende vid passage av plankorsningar. En

lämplig startpunkt för denna forskning kan vara att studera den undervisning

beträffande plankorsningar som ges vid landets trafikskolor eftersom körkortsutbild-

ningen torde vara det tillfälle då kunskaperna om och attityderna till många olika

trañksituationer (inklusive passage av plankorsningar) grundläggs. Utformning och

utprovning av informationsmaterial samt utvärdering av effekter på attityder och

beteenden kräver långsiktiga forskningsinsatser för att uppnå effekter av större

varaktighet än vad som kan förväntas bli resultatet av en tillfällig kampanjinsats.

Andra möjligheter att påverka vägtrañkantbeteendet i plankorsningar, t ex genom att

öka sannolikheten för påföljd vid körning mot rött ljus med hjälp av polis- eller

kameraövervakning, behöver också studeras.
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