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Förord 
Denna rapport utgör slutredovisning av projektet ”Spårvägssäkerhet – metoder för 
minskning av sannolikheten för vissa typer av kollisioner i spårvägstrafiken”. Projektet 
har finansierats av Banverket och genomförts på VTI i Linköping.  

Projektet har genomförts i nära samarbete med Lars-Olof Gustafsson (Göteborgs 
Spårvägar), Tommy Bäckström (AB Storstockholms Lokaltrafik), Alexander Johansson 
(Veolia Transport i Norrköping) samt Sven Fredén (Herrbeta Järnvägskonsult).  

Projektgruppen har haft ett flertal projektmöten där frågeställningar med bäring på 
spårvägssäkerhet har diskuterats. Projektgruppens uppfattning är att det finns begränsad 
kunskap och officiell dokumentation av de problemområden som initierade detta 
projekt. Bland de fåtal aktörer som är verksamma inom området finns dock en samlad, 
men inte spridd kunskap. Underlagsmaterialet till denna rapport bygger därför till stor 
del på kunskap, erfarenhet och material som förmedlats av medverkande personer i 
samband med genomförda projektmöten. De tankar och slutsatser som redovisas i 
rapporten utgör således projektgruppens samlade bedömning.  

Projektet har även utnyttjat relevanta delar av den olyckstatistik som samlats in och 
delvis publicerats i rapporten ”Riskhantering inom svensk spårvagnstrafik” (Lindberg & 
Fredén, 1995). 

I rapporten diskuteras användning av vägmärken och signaler, inklusive någon enklare 
form av vägbommar, för spårvägstrafik. I rapporten berörs även fordonsburna varnings-
system, till exempel radar, för att varna och eventuellt hindra föraren att köra för nära 
och i för hög hastighet närma sig annat fordon. Samma effekt kan, med vissa 
inskränkningar, uppnås med system knutet till infrastrukturen. 

Ansvarig för rapportens slutredigering har varit Gunilla Sjöberg, VTI. 
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Spårvägssäkerhet – metoder för minskning av sannolikheten för vissa typer av 
kollisioner i spårvägstrafiken 

av Ragnar Hedström och Sven Fredén∗ 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Spårvägstrafik och vägtrafik är två transportsystem som under delvis olika förutsätt-
ningar skall fungera i gaturummet, vilket kan leda till konflikter och olyckor. Den 
vanligaste olyckan i spårvägstrafiken är kollision mellan spårvagn och vägfordon, men 
även mellan spårvagn och spårvagn förekommer kollisioner. I de flesta fall blir det inga 
eller små personskador, men kostnaderna för reparation av materiella skador och ersätt-
ningstrafik är ofta ganska omfattande.  

Även om spårvägen är en del av stadens trafiknät och till vissa delar rör sig på samma 
ytor som annan trafik är den i formellt avseende skild från denna. Spårvägen är enligt 
Lag om Vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559) inget fordon och spårvägens interna 
säkerhet regleras i lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och verksamheten 
övervakas av Järnvägsstyrelsen. Yttre säkerhet handhas i praxis av samma organ som 
ansvarar för trafiksäkerheten på gatunätet. Ett undantag är om spårvägen framförs på 
egen banvall. Då kommer en korsning med väg/gata att betraktas som en plankorsning 
enligt Förordningen för Vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:651). Skyddet för korsningen 
kommer då att regleras i ett antal bestämmelser och skiljer sig väsentligt från de anord-
ningar som används inom vägtrafiken samtidigt som den formella proceduren för beslut 
om skydd är reglerad i lag och är komplicerad med flera parter involverade.  

Den yttre miljön i städer med spårvägstrafik är ofta komplex med en mängd information 
som skall tolkas och värderas av övriga trafikantgrupper. Ofta närmar sig spårvagnen 
bakifrån och konflikten uppstår i samband med att bilen svänger till vänster för att 
passera spårvägsspåret. Frekvensen och omfattningen av spårvägsolyckor är kopplade 
till vilka säkerhetsåtgärder som införts, till exempel olika typer av ljussignaler, väg-
märken, markeringar i gatan, etc., men även till övriga trafikantgruppers beteenden och 
attityder i trafiken. Det är därför viktigt att trafikmiljön betraktas ur ett 
helhetsperspektiv där flera olika trafikantgrupper beaktas.  

Genom att utforma en trafikmiljö som är tydlig, lätt att uppfatta och tolka, kan sannolikt 
antalet konfliktsituationer reduceras. I de fall då spårvägstrafiken byggs ut i befintlig 
stadsmiljö kan det vara problem att hitta lösningar som blir helt konfliktfria. När det 
gäller att trafikförsörja nya stadsdelsområden med spårvägstrafik och vägtrafik bör det 
vara lättare att hitta ”bra” lösningar. För att uppnå så bra trafiksituationer som möjligt 
krävs ett närmare samarbete mellan trafik- och stadsplanerare samt beteendevetare än 
vad som många gånger är fallet i dagsläget. 

                                                 
∗ Herrbeta Järnvägskonsult 
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De tankar och bedömningar som redovisas i rapporten kan sammanfattas med följande 
slutsatser: 

- Ett fördjupat samarbete mellan trafikplanerare, stadsplanerare och beteende-
vetare skulle vara av stor betydelse när det gäller att utforma säkra och funktio-
nella trafikmiljöer där både spårvägstrafik och vägtrafik förekommer samtidigt.  

- Varningsanordningar och skyddsanläggningar där spårvägstrafik och vägtrafik 
förekommer samtidigt måste utformas så att de ger tydliga och förståeliga 
signaler om vad som gäller i vilken situation.  

- Den yttre designen av spårvagnar bör diskuteras utifrån ett säkerhetsperspektiv 
och inte i så stor utsträckning utifrån ett estetiskt perspektiv som ofta är fallet i 
dagsläget. Med dagens designkunskap bör det vara möjligt att skapa ett fordon 
som på ett bra sätt kan uppfattas och tolkas av övriga trafikanter. 

En fördjupad diskussion mellan de myndigheter och organisationer som i olika omfatt-
ning arbetar med säkerhetsfrågor inom spårvägsområdet bedöms som angeläget. 
Därmed kan förutsättningar skapas för en enhetlig terminologi och ett kraftfullare 
samarbete som på sikt kan förbättra och utveckla spårvägens säkerhetstänkande 
ytterligare. 

I rapporten diskuteras även problematiken med avseende på kollision mellan spårvagn 
och spårvagn. Möjligheten att förhindra denna typ av olyckor kan ske med system 
knutna till infrastrukturen eller via fordonsburna system. Problemet är att dessa system 
inte är utvecklade speciellt för spårvägstrafik. Rapporten avslutas med en samman-
fattande diskussion och förslag till fortsatt arbete. 
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The safety of trams – methods for lowering the probability of certain types of 
collisions in tram traffic 

by Ragnar Hedström and Sven Fredén∗ 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Tram traffic and road traffic are two transport systems which must operate in the street 
zone under conditions that are to some extent dissimilar, and this can result in conflicts 
and accidents. The most common accident in tram traffic is a collision between a tram 
and a road vehicle, but collisions also occur between trams. In most cases there are no 
injuries, or very slight ones, but the cost of repairing material damage and providing 
replacement traffic is often quite high. 

Even though the tram is part of the urban traffic network and, to some extent, operates 
on the same surfaces as other traffic, it is in formal respects separate from this. 
According to the Law on Road Traffic Definitions (SFS 2001:559), a tram is no vehicle, 
and the internal safety of a tram is regulated by the Law on Safety in Underground 
Railways and Trams, and the operation is supervised by the Swedish Rail Agency. 
External safety is in practice overseen by the same body that is responsible for traffic 
safety on the street network. One exception is when the tram is operated on its own 
tracks. In such a case an intersection with a road/street is considered to be a grade 
crossing according to Decree on Road Traffic Definitions (SFS 2001:651). Protection 
for the crossing is then subject to a number of regulations, and is essentially different 
from the arrangements used in road traffic, and at the same time the formal procedure 
for decisions on protection is regulated in law and is complicated, with several parties 
involved. 

The external environment in cities with tram traffic is often complex, with a large 
quantity of information that must be interpreted and evaluated by the other groups of 
road users. The tram often approaches from the rear, and conflicts occur when a car 
turns to the left in order to cross the tram line. The frequency and magnitude of tram 
accidents are associated with the safety measures that have been introduced, e.g. various 
types of light signals, road signs, markings on the street surface, etc., but also with the 
behaviours and attitudes of other groups of road users. It is therefore important that the 
traffic environment should be dealt with in a holistic perspective which takes account of 
the different groups of road users. 

By designing a traffic environment that is clear, easy to understand and to interpret, the 
number of conflict situations can probably be reduced. Where tram traffic is introduced 
in an existing urban environment, finding solutions that will be entirely conflict-free 
may be difficult. When arrangements are to be made for the provision of tram traffic 
and road traffic in new areas of a city, it should be easier to find "good" solutions. 

The ideas and judgments set out in the report may be summarised in the following 
conclusions: 

                                                 
∗Herrbeta Järnvägskonsult 
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 - In-depth cooperation among traffic planners, urban planners and behavioural 
scientists would be of great importance in designing safe and functional traffic 
environments where both tram traffic and road traffic operate at the same time. 

 - Where tram traffic and road traffic operate at the same time, warning devices 
and safety installations must be designed so that they give clear and 
understandable signals as to what applies in which situation. 

 - The external design of trams should be discussed from a safety perspective and 
not, to such a large extent, from an aesthetic perspective that is often the case at 
present. In view of today's design knowledge, it should be possible to create a 
vehicle that can be easily perceived and interpreted by other road users. 

 

It is considered that an in-depth discussion among the authorities and organisations that, 
to various extents, are involved with the safety issues of tram traffic is urgently 
necessary. In this way, the conditions can be created for a uniform terminology and a 
more robust cooperation that can, in the long term, further improve and develop the 
approach to tram safety. 

The report also discusses the problem concerning collisions between trams. This type of 
accident can be prevented with systems associated with the infrastructure or via in-
vehicle systems. The report concludes with an overall summary and proposals for 
further work. 
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1 Bakgrund och syfte 
Det har i Sverige funnits 13 spårvägssystem som i några fall hade koncession som 
järnväg trots att de bedrev spårvägsliknande trafik med spårvägsfordon. I mitten av 
1900-talet avvecklades alla dessa spårvägar utom i Göteborg, Norrköping, Lidingö 
(koncession som järnväg!) och Stockholm. Under det senaste årtiondet har emellertid 
intresset för spårvägstrafik vuxit – först i Tyskland, Frankrike och USA och därefter 
även i Sverige och andra länder. I några fall diskuteras även införandet av så kallad 
duospårväg, dvs. spårvägsfordon som även kan trafikera det konventionella järn-
vägsnätet.  

Den så kallade Tvärbanan i Stockholm, från Alvik via Gullmarsplan till Hammarby 
Sjöstad, är ett exempel på en framgångsrik satsning på en helt ny spårväg. Flera 
kommuner runt Stockholm förväntar sig en ytterligare utbyggnad av denna linje för 
förbättrad trafikförsörjning och sammanknytning av olika trafikformer inom och mellan 
kommunerna. I utbygganden kan även ingå konvertering av vissa av Stockholms för-
ortsjärnvägar till spårväg. I Norrköping planeras en utbyggnad av spårvägsnätet till 
Ringdansen och i Göteborg finns spårvägstrafik, som under senare år utvidgats 
betydligt. 

Spårvägens spår kan antingen vara lagda i gatan och där dela utrymme med andra 
trafikanter eller mer eller mindre effektivt separerat från gatutrafiken. Ursprungligen var 
spårvägarna ofta placerade i gatan vilket gav god tillgänglighet och ringa barriär-
effekter. När spårvägarna så småningom byggdes ut till förorter utanför den ursprung-
liga staden kom de ofta att gå genom lantlig miljö där det fanns gott om billig mark och 
barriäreffekten inte var störande. Dessa linjer byggdes med järnvägsteknik, grusballast, 
träsliprar och med vignolräler, dvs. konventionella järnvägsräler. Förläggning på ”egen 
banvall” innebar att underhållskostnaden sjönk och konflikterna med annan trafik 
minskade eftersom antalet korsningspunkter mellan spårburen trafik och vägtrafik 
minskade. Dessa faktorer har givits allt större betydelse och detta byggnadssätt har 
blivit vanligare även i lägen där detta minskat tillgängligheten och i vissa fall gett 
betydande barriäreffekter. Jämfört med spår förlagda i gata är hastigheten högre på spår 
på ”egen banvall” vilket kan leda till allvarligare konsekvenser vid korsningar mellan 
spårväg och väg.  

Tidigare var spårvagnen en naturlig del av gaturummet och fanns redan då bilen fort-
farande var en kuriositet. Spårvagnen var en aktör som alla trafikanter var vana vid och 
alltid måste räkna med. I dag är antalet svenska spårvägssystem betydligt färre och 
spårvagnen finns ofta inte i gaturummet utom där spårvägens och gatutrafikens köryta 
överlappar varandra. Denna separering av de två trafikslagen är ur många synpunkter 
fördelaktig men den innebär inte nödvändigtvis att antalet olyckor minskar. När spår-
vagnen delar på körytan med andra trafikanter är alla parter hela tiden medvetna om 
varandras existens och tar hänsyn till varandra. Vid separerade system är konflikt-
punkterna definierade till speciella platser och det är bara där man måste ta hänsyn till 
spårvagnen. Den uppträder då på ett annat sätt än övriga trafikanter vilket kan vara 
överraskande. 

I samband med planeringen av nya och utökning av befintliga spårvägssystem har även 
frågor rörande säkerheten aktualiserats. Med en ökad spårvägstrafik kommer rubriken 
”spårvägsolyckor” att finnas i olycksstatistiken vilket naturligtvis väcker en viss upp-
märksamhet och även krav på åtgärder för att minska denna riskkälla. Eftersom erfaren-
heter från äldre spårvägssystem inte alltid är tillämpbara på nutida spårvägar är det 
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viktigt att säkerhetshöjande åtgärder baseras på en analys av relevanta olycksförlopp så 
att vidtagna säkerhetsåtgärder kan bli rimligt kostnadseffektiva. 

Den vanligaste typen av olycka i spårvägstrafik är kollision mellan spårvagn och väg-
fordon. I de flesta fall blir det inga eller små personskador (pga. låg hastighet) men 
kostnaderna för reparation av materiella skador och för ersättningstrafik under den tid 
spårvägstrafiken står still är betydande. Kollisioner mellan spårvagnar förekommer 
relativt ofta men också i dessa fall inskränker sig konsekvenserna i allmänhet till 
materiella skador vilka dock ofta blir ganska omfattande. Även om allvarliga person-
skador i dessa sammanhang är sällsynta kan man dock inte bortse från dessa. Man kan 
konstatera att det är ”vardagsolyckor” och inte möjliga katastrofscenarier som är den 
dominerande riskfaktorn. Denna riskprofil gör att ekonomiska överväganden får stor 
betydelse vid utformning av säkerhetshöjande åtgärder.  

Syftet med detta projekt är att beskriva och analysera åtgärder som kan minska 
sannolikheten för kollisioner mellan spårvagn och vägfordon samt mellan spårvagn och 
spårvagn. Avsikten är inte att redovisa några färdiga lösningar utan istället ge exempel 
på olika möjliga åtgärder och diskutera dem utifrån säkerhetseffekt och legala aspekter. 

 
1.1 Avgränsningar 
I spårvägstrafiken finns flera olika olyckstyper som kollision mellan två spårvagnar, 
kollision mellan spårvagn och vägfordon, påkörning av oskyddad trafikant, fall i vagn, 
fall i samband med på- och avstigning från spårvagn m.m. Dessa olyckstyper är av så 
olika karaktär och deras orsaksförlopp så olika att de med fördel behandlas i separata 
analyser. Denna rapport behandlar endast kollisioner mellan spårvagn och vägfordon 
samt mellan två spårvagnar. Även dessa två olyckstyper har helt olika orsaker och de 
metoder som står till buds för att minska frekvensen av dem blir även helt olika. I denna 
rapport kommer de därför att behandlas under skilda rubriker. 
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2 Begrepp och definitioner 
Spårvägstrafik förekommer ofta i tätortsmiljö och i samband med annan vägtrafik, 
exempelvis bilister, gång- och cykeltrafikanter, mopedister och motorcyklister. Även 
om spårvägstrafik och vägtrafik förekommer i en och samma trafikmiljö gäller olika 
regler för respektive trafikslag. Det är även olika aktörer som genom sina respektive 
regler och föreskrifter ansvarar för trafikens funktion och säkerhet. Banverket och 
Järnvägsstyrelsen har det övergripande ansvaret för den spårburna trafiken (bl.a. järnväg 
och spårväg) medan Vägverket och kommunerna har motsvarande ansvar för 
vägtrafikens olika trafikantgrupper. Eftersom flera aktörer är inblandade finns det också 
begrepp som definieras på olika sätt även om det egentligen är frågan om samma sak. 
Detta faktum kan innebära svårigheter när det gäller att kommunicera och besluta om 
åtgärder som berör både spårvägstrafiken och vägtrafiken. I detta avsnitt redovisas och 
diskuteras därför några olika begrepp och definitioner som förhoppningsvis ökar för-
ståelsen för de tankar och synsätt som redovisas i rapportens efterföljande avsnitt. Syftet 
är inte att fastställa vad som är rätt eller fel utan endast peka på några begrepp som be-
höver klargöras och i vilken betydelse de används.  

Det finns två begrepp vars definitioner är av betydelse för hur eventuella skyddsanlägg-
ningar skall utformas på platser där spårvägstrafik och vägtrafik kan komma i konflikt 
med varandra. Det första är hur spårvägsspårets allmänna uppbyggnad skall definieras 
och det andra begreppet avser definitionen av korsningspunkten mellan spårväg och 
gata.  

 
2.1 Olika spårtyper 
Indelning av spår i olika grupper är avpassade efter indelningens syfte. Grovt sett kan 
man klassificera spårvägsspår efter dess tekniska konstruktion, deras relation till annan 
trafik eller deras legala status. Här kommer endast de två senare klassificeringarna att 
behandlas. Med hänsyn till samspelet med övrig trafik kan man skilja mellan ”gatu-
spår” och ”avskilt spår”. Gatuspår avser ett spår som ligger i nivå med en köryta för 
gummihjulsfordon och som är upplåten för gatutrafik. Vid avskilt spår är spårområdet 
mer eller mindre väl avskilt från annan trafik. Avskiljningen kan vara i form av marke-
ringer, barriärer eller genom att spåret ligger på en annan nivå än gatan eller genom att 
spåret är så utfört att det endast med svårighet kan användas av gummihjulsfordon (upp-
höjda räler, makadam eller liknande). I det sistnämnda fallet brukar man tala om ”spår 
på egen banvall”. Indelning efter legal status är föranledd av några ord i Förordning 
2001:651 om Vägtrafikdefinitioner: ”..en korsning i samma plan mellan en väg och en 
sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på en särskild banvall”. Innebörden är att 
om villkoren ”särskild banvall” och korsning i plan med ”väg” uppfylls, aktualiseras de 
lagar, förordningar och anvisningar som sedan lång tid tillbaka är knutna till begreppet 
plankorsning med järnväg.  

Det är inte helt klart vad som avses med ”egen” eller ”avskild” banvall. I vissa regelverk 
och förordningar karaktäriseras gatuspår, avskilt spår samt spår på egen banvall i för-
hållande till spårvägsrälsens placering i förhållande till den övriga markytan, exempel-
vis i form av nedsänkt spår. Enligt Banverkets TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion, 
Remissversion 2007), är: 

…”nedsänkt spår ett spår där rälernas överkant är nedsänkta till samma nivå som det 
omkringliggande markplanet. Som nedsänkt spår räknas dock inte spår vid plankors-
ningar, plattformsövergångar och gångvägskorsningar”.  
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Eftersom bestämmelser och procedurer som gäller vid plankorsning väsentligt skiljer 
sig från motsvarande begrepp vid normal korsning mellan vägar eller mellan väg och 
spårväg när denna inte är plankorsning i lagens mening, är distinktionen mellan 
plankorsning och korsning i plan avgörande för hur skyddet skall utformas. 

 
2.2 Några exempel på olika spårtyper 
Gatuspår anläggs företrädesvis i gatumiljö och spårområdet är ofta tillgängligt även för 
övriga trafikantgrupper. I vissa fall kan fordonstrafik vara förbjuden med undantag för 
distributionsbilar under vissa timmar av dygnet. För att öka uppmärksamheten kan 
spårområdet markeras, t.ex. genom avvikande beläggning, målade väglinjer eller på 
annat sätt utan att detta har legal betydelse. Figur 1 visar exempel på gatuspår i Gröndal 
som utgör en del av Tvärbanans sträckning i Stockholm. Som framgår av bilden ut-
nyttjar spårvagnarna och vägtrafiken det gemensamma gaturummet. Kännetecknande 
för gatuspår är att rälernas farbana (överkant) ligger på samma nivå som gatubelägg-
ningen vilket alltså gör det möjligt för andra trafikantgrupper att trafikera spårområdet.  

 
Figur 1  Exempel på gatuspår från Gröndal i Stockholm (foto: Thomas Johansson, 
TJ kommunikation). 

 

Avskilt spår är helt eller till viss del separerat från övrig trafik ofta genom någon form 
av fysiska hinder (exempelvis via förhöjd kantsten) vilket illustreras i figur 2 som visar 
exempel på avskilt spår i Helsingfors. Karakteristiskt för avskilt spår är att hela spårom-
rådet är avskilt från övrig vägtrafik. I vissa fall medger utformningen att spårområdet, 
vid behov kan trafikeras av exempelvis utryckningsfordon, spårvägens underhållsfordon 
samt bussar i ersättningstrafik. Detta är möjligt eftersom rälernas farbana är i jämnhöjd 
med spårområdet. 

 

 



 

VTI rapport 603 13 

 
Figur 2   Exempel på avskilt spår i Helsingfors. Som framgår av bilden är rälernas 
farbana i jämnhöjd med spårområdets markyta (foto: VTI). 
 

Beroende på det ”avskilda” spårets sträckning och placering i förhållande till det övriga 
gaturummet är det dock inte självklart att rälerna måste var i jämnhöjd med spårom-
rådets markplan vilket illustreras i figur 3. 

 
Figur 3  Exempel på så kallat ”avskilt spår” med räler som inte ligger i jämnhöjd med 
spårområdets markplan (foto: Thomas Johansson, TJ kommunikation). 
 

Spår på egen banvall (figur 4) avser ett spår som är väl avskilt från annan trafik och 
utformat så att det endast med stor svårighet kan trafikeras med normala vägfordon. I 
spårvägssammanhang utgörs ofta avgränsningen av ett räcke eller stängsel. Känne-
tecknande för denna typ av spår är att rälernas farbana inte är i jämnhöjd med 
spårområdets markyta. Som framgår av figur 4 finns stora likheter med ett 
konventionellt järnvägsspår. 
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Figur 4   Exempel på spår på ”egen banvall”, (foto: Thomas Johansson, TJ 
kommunikation). 
 

Egen banvall är ett begrepp som har sina rötter inom järnvägen och skall närmast ses 
som motsatsen till nedsänkt spår.  

Som framgår av ovanstående figurer har begreppet ”gatuspår” en ganska tydlig inne-
börd utifrån definitionen i Banverkets Trafiksäkerhetsinstruktion, TRI (Banverket, 
2007a) eftersom det är frågan om ett nedsänkt spår. I allmänna termer har det också en 
tydlig definition eftersom spåret är förlagt i gatumiljö och där andra trafikantgrupper 
kan beträda spårområdet, just på grund av att rälerna ligger i jämnhöjd med övrig 
markyta. 

Mellan begreppen ”avskilt spår” och spår på ”egen banvall” är gränsen mer flytande. 
Eftersom rälerna vid ”avskilt spår” inte nödvändigtvis behöver vara i jämnhöjd med 
spårområdets markplan skulle det kunna klassas som ”spår på egen banvall”. Inom 
järnvägsbranschen och spårvägsbranschen skulle å andra sidan det spår som figur 4 
visar knappast kallas för ”avskilt spår”. Eftersom det har så stora likheter med ett 
konventionellt järnvägsspår skulle det i de flesta fall karakteriseras enbart som ”spår på 
egen banvall”. Om rälerna ligger i jämnhöjd med spårområdet på ett ”avskilt spår” 
skulle det i princip kunna klassas som ett ”gatuspår” men den allmänna uppfattningen 
inom spårvägsbranschen är nog att det inte klassas som ett ”gatuspår”.  

För att ytterligare förvirra begreppsapparaten kan nämnas att i Vägverkets föreskrifter 
om vägmärken och andra anordningar, (Vägverket, 2007) nämns i en kommentar till 
korsning med spårväg att:  

”spårväg anses anlagd på särskild banvall, när den är framdragen på ett för ändamålet 
särskilt avsett område där spårbädden vilar på en underbyggnad och rälsen lagd på 
spårbädden så att den höjer sig över denna”.  

Som framgår av ovanstående kan begreppen ”avskilt spår”, spår på egen banvall” samt 
”särskild banvall” ha olika tolkningar även om det med stor sannolikhet är samma sak 
som avses. 
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2.3 Plankorsning med spårväg eller korsning i plan med 
spårvägstrafik 

Korsningar är exempel på platser där konflikt mellan spårvägstrafik och vägtrafik kan 
förekomma och där det kan finnas behov av varning och/eller skyddsanläggning 
exempelvis i form av varningsmärken, ljussignaler och/eller bommar. Vilken typ av 
skyddsanläggning som kan vara lämplig/inte lämplig är naturligtvis i första hand 
beroende av trafikmängd, trafikens art samt korsningens utformning. Som redan nämnts 
är utformningen även av juridiska skäl knuten till spårvägsspårets definition – går spåret 
på egen banvall eller inte.  

I samband med diskussionen rörande korsning mellan spårväg och vägtrafik förekom-
mer olika begrepp och termer dels i lagtexten, svensk författningssamling (SFS), dels i 
olika förordningar fastställda av Banverket, Järnvägsstyrelsen och Vägverket. Eftersom 
dessa begrepp i flera fall används på ett sinsemellan oförenliga sätt i de olika texterna 
har detta lett till missförstånd och svårigheter.  

Plankorsning definieras i Förordning om Vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:651) som: 

”..en korsning i samma plan mellan en väg och en sådan järnväg eller spårväg som är 
anlagd på en särskild banvall”.  

Begreppet väg definieras enligt samma förordning som: 

”…en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik 
med motorfordon …” 

 

Ovanstående definition av plankorsning är identisk med den som förekommer i 
Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90).  

I Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (Vägverket, 2007) 
används uttrycken ”järnvägskorsning” och ”korsning med spårväg” (alltså inte 
plankorsning). I en kommentar skrivs att:  

”spårväg anses anlagd på särskild banvall, när den är framdragen på ett för ändamålet 
särskilt avsett område där spårbädden vilar på en underbyggnad och rälsen lagd på 
spårbädden så att de höjer sig över denna”. 

I Banverkets Trafiksäkerhetsinstruktion (Banverket, 2007a) återfinns följande definition 
på plankorsning:  

”…korsning i samma plan mellan spår på egen banvall och väg” 

Som framgår av ovanstående används begreppet ”särskild banvall” både i förordningen 
och i Vägverkets föreskrift medan TRI använder begreppet ”egen banvall”.   

Utöver de termer som är definierade i handlingar från här nämnda myndigheter och verk 
finns ett antal termer som används i dagligt tal samt även begrepp som definierats av 
andra myndigheter som Lantmäteriverket och Statens Fastighetsverk. Det bör även 
observeras att olika myndigheter kan ha samma term men med olika innebörd. I den 
ordlista som är normerande för Vägverkets interna nomenklatur har begreppet plan-
korsning en vidare innebörd. Man har där använt sig av den betydelse som ordet har i 
normalt språkbruk, det vill säga en:  

”Korsning i samma plan mellan markbundna kommunikationsleder. Korsande 
kommunikationsleder kan vara väg, gata, järnväg eller spårväg. Plankorsning kan 
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således t.ex. vara korsning i samma plan mellan vägar eller mellan väg och sådan 
järnväg eller spårväg som är anlagd på särskild banvall ” 

Såväl Banverket som Vägverket har regler och anvisningar för funktion och utformning 
av anordningar vid plankorsningar (i Banverkets handlingar benämnd vägkorsningen; 
definitionen är dock inte identisk med Vägverkets). Dessa regler återfinnes bl.a. i 
Vägmärkesförordningen, SFS 1978:1001, BVF 900.3 (BV-TRI) och BVF 544.70. 

Det framgår av Vägmärkesförordningen att Banverket har bemyndigande att besluta om 
skydd i plankorsningar oavsett vem som är infrastrukturförvaltare. Banverket skall sam-
råda med Vägverket i frågor rörande plankorsningar. Vägverket har bemyndigande att 
ge ut ytterligare föreskrifter, dvs. mer detaljerade regler än de som finns i Vägmärkes-
förordningen. Dessa regler finns i Vägverkets författningssamling. Banverket har gett ut 
flera interna föreskrifter rörande vägskyddsanläggningar (bl.a. BVH 701 med flera). 
Dessa är tvingande inom Banverket men används även av andra infrastrukturförvaltare. 

Vid en korsning i plan mellan två gator i stadsmiljö är kommunen (i praktiken oftast 
gatukontoret eller motsvarande) ansvarig för utformning och skötsel av korsningen. De 
projekterar, installerar och handhar de signaler och tavlor som behövs för säkerhet och 
framkomlighet. Detta gäller oavsett om det i gatan finns spårväg eller inte. Vilka signa-
ler och tavlor som får användas är reglerat i Vägverkets föreskrifter och utformningen 
av trafiklederna styrs av de råd och rekommendationer som finns i Vägars och gators 
utformning, VGU, (Vägverket, 2004). Om spårvägsspåret kan uppfattas som en 
integrerad del av gatunätet betraktas i allmänhet korsningar mellan gator och spårväg 
som en normal korsning i plan mellan två trafikleder.  

Att det finns en komplexitet när det gäller definitionen av korsningspunkt mellan 
spårväg och väg och kopplingen mellan spårvägens olika spårtyper kan diskuteras 
utifrån figur 5. Bortsett från själva korsningspunkten mellan vägen och spårvägsspåret 
är det frågan om ett så kallat spår på ”särskild banvall” eller på ”egen banvall” beroende 
på vems begrepp som väljs. Enligt Banverkets och Vägverkets definitioner skulle det då 
vara frågan om en plankorsning och därmed vara utrustade med den typ av skyddsan-
läggningar som gäller för plankorsningar. Å andra sidan skulle trafikplatsen kunna 
uppfattas som en integrerad del av gatunätet och då klassas som en normal korsning i 
plan mellan två trafikleder.  
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Figur 5  Exempel från Nockebybanan med avseende på korsningspunkt mellan väg och 
spårväg (foto: VTI). 
 

När en korsning i plan med spårväg inte är en plankorsning (enligt järnvägens termino-
logi) gäller samma regler som gäller för väg-/gatukorsning i plan. I detta fall finns inga 
regler eller råd för bomanläggningar. Sådana är dock nämnda i Vägmärkesförordningen 
där de associeras med rörliga broar. Bommar förekommer dock på flera andra ställen; 
vissa påfarter, några tunnelinfarter samt i stort antal på enskilda vägar vid in- och ut-
farter till parkeringsplatser, lastplatser med mera. När bommar förekommer på allmänna 
vägar kombineras de oftast med signaler. Bommar i övriga fall kombineras oftast med 
ljussignaler med fasta ljus. 

Det som borde vara avgörande för val av skydd vid en korsning är en riskbedömning 
där valet av skyddsform sker på grundval av bedömd riskminskning och kostnaden för 
skyddet. Förordningens definition av begreppet plankorsning, om man bortser från det i 
sen tid tillagda ordet spårväg, har ju inte tillkommit för att urskilja en speciell typ av 
korsning som särskilt riskfyllt utan för att särskilja en grupp korsningar för vilka plan-
korsningsbestämmelserna inte skall gälla. I första hand var det då aktuellt med ned-
sänkta spår (gatuspår) på hamnområden, i vissa gator med järnvägsspår i städer (till 
industriområden) där tillämpning av plankorsningsbestämmelserna skulle vara uppen-
bart omöjlig eller olämplig. Att klassificera en korsning i plan med spårväg som plan-
korsning skulle, vid strikt tolkning av lagtexten, i stället motiveras av att en korsning 
med spår på särskild banvall innebär högre risk än när spåret är nedsänkt och därför 
motiverar ett kraftigare skydd. Det är möjligt att det för spårväg finns en samvariation 
mellan spårets konstruktion och den optimala skyddsformen men korrelationen är 
förmodligen låg. 
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3 Olycksstatistik 
För att få en uppfattning om spårvägstrafikens omfattning redovisas i tabell 1 
spårvägsnätets längd, antalet spårvagnar samt trafikarbetet i form av antalet 
tågkilometer och personkilometer för spårvägstrafiken i Göteborg, Norrköping och 
Stockholm. 

 
Tabell 1  Spårvägsdata från Göteborg, Norrköping samt Stockholm. 

 Göteborg Norrköping Stockholm 

Linjelängd (km) 289 22 17 

Spårvagnar antal 206 23 22 

Tågkilometer/år (milj.) 10,9 0,91 1,24 

Personkilometer/år (milj.) 399 9,4 uppgift saknas 

(Källa: Skriftlig information från Göteborgs Spårvägar, Veolia Transport samt SL). 

 

I tabell 2 redovisas, för åren 2002–2006, antalet inträffade kollisioner mellan spårvagn 
och vägfordon samt antalet kollisioner mellan spårvagn och spårvagn i Göteborg, 
Norrköping och Stockholm. Antalet kollisioner i förhållande till trafikarbetet i form av 
tågkilometer redovisas också. 

 
Tabell 2  Antalet inträffade kollisionsolyckor under åren 2002–2006 i Göteborg, 
Norrköping samt Stockholm. 

 Göteborg Norrköping Stockholm 

Kollisioner spv–bil/år  320,2 * 18,6 29,4 

Kollisioner spv–spv/år  10,8 0,4 0 

Kollisioner spv–bil per miljoner 
tågkilometer 

29,4 20,4 23,7 

Kollisioner spv–spv per miljoner 
tågkilometer 

0,99 0,04 0 

(* Avser sammanstötning med fordon enligt lag om Vägtrafikdefinition, SFS 2001:559.) 
(Källa: Skriftlig information från Göteborgs Spårvägar, Veolia Transport samt SL) 

 

Flertalet kollisioner mellan spårvagn och motorfordon beror på att bilföraren inte sett 
spårvagnen, inte sett/inte förstått signaler eller ignorerat dessa eller inte kunnat bedöma 
hastighet och avstånd. Dessa olyckor orsakas däremot mycket sällan av tekniska fel på 
fordon eller signaler. Sannolikheten för att bilföraren skall uppmärksamma spårvagnen 
är beroende av en mängd faktorer; sådana som har med den yttre miljön att göra, sådana 
som är kopplade till föraren (t.ex. trötthet, medicinpåverkan, alkoholpåverkan, stress, 
etc.). Här behandlar vi endast den förstnämnda gruppen. 

Även för en grov kostnads-/nyttoanalys måste olyckornas svårighetsgrad vägas in. 
Kostnaderna för fordonsreparationer och ersättningstrafik är i princip mätbara men 
kostnader för tredje part i form av trafikstockningar och förseningar är svårare att skatta. 
Till detta måste sedan föras en reell och en fiktiv kostnad för personskador.  
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Problemet när man skall analysera spårvägsolyckor på detaljnivå och önskar svar på 
frågan ”Vilken åtgärd kan på ett kostnadseffektivt sätt minska risken just i denna 
konfliktpunkt?”, är att man sällan får något entydigt svar. Antingen är olyckorna 
uppdelade i ett fåtal, grovt tillyxade grupper som sällan passar den speciella platsen eller 
också är indelningen i olika typer detaljerad (så detaljerad som olycksutredningarna 
tillåter). Risken kan då bli att antalet olyckor inom varje grupp är så få att någon 
statistisk bearbetning inte är möjlig. Alternativet är att göra någon form av riskbe-
dömning för varje konfliktpunkt utifrån ett antal enskilda olycksfall. Detta angreppssätt 
är dock ett omfattande arbete och frågan är om det är motiverat. 

Nya spårvägar kommer troligen att ha en annorlunda riskbild än tidigare anläggningar 
och det är inte alltid effektivt att använda sig av tidigare framgångsrika riskminskande 
åtgärder. De jämförelsevis få olyckor som sker fördelar sig på ett stort antal korsningar 
med mycket olika utförande och trafikintensitet. Under den tid som spårvägstrafiken 
funnits har dessutom gaturummet förändrats på många platser och trafikmängden ökat 
vilket gör det vanskligt att dra slutsatser från tidigare år. Eftersom varje olycka och 
varje olycksplats är unik är det svårt att korrelera risk med bestämda karakteristiska och 
en statistisk bearbetning ger ofta osäkra resultat. Olycksrapporterna bör därför betraktas 
som ett antal fall, från vilka kvalitativa slutsatser kan dras. I vissa bestämda fall bör det 
dock vara möjligt att urskilja generella faktorer som verkligen påverkar risken. 
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4 Metoder för att undvika kollisioner mellan spårvagnar och 
vägfordon 

4.1 Allmänt om trafikmiljöer med spårvägstrafik 
En motivering för spårvägen är att den är lättillgänglig, tydlig och, i jämförelse med 
järnväg eller tunnelbana, anpassningsbar samt att den inte ger stora barriäreffekter. 
Nackdelen med denna utformning av spåret är att den lätt kan komma i konflikt med 
annan trafik. När spårvägen ingår som en del i en för all trafik tillgänglig trafikyta 
skiljer sig varken konfliktpunkter eller konfliktorsaker från andra typer av aktörer: 
buss–personbil, lastbil–cykel, etc. Den stora nackdelen med detta system, som på de 
flesta platser övergavs ganska snart efter andra världskriget, är utöver olycksrisken, 
dålig framkomlighet; spårvagnen – liksom bussen – blev stillastående i efterkrigstidens 
oändliga bilköer. Därför anordnades så långt som möjligt reserverade körfält för 
spårvägen även inne i staden – tidigare hade denna lösning varit reserverad för förorts-
linjer – och spåren kom regelmässigt att placeras mitt i gatan. Nackdelen var att barriär-
effekter uppstod och att de ofta ganska tätt placerade korsningarna med gatutrafik ofta 
fick en för säkerheten ogynnsam geometrisk utformning.  

Den yttre trafikmiljön är i de aktuella fallen ofta mycket komplex med en mängd infor-
mation som skall tolkas och värderas. Ofta närmar sig spårvagnen bakifrån och konflikt-
en uppstår i samband med att bilen svänger till vänster för att passera spårvägsspåret. 
Spårvagnen syns endast med hjälp av backspegeln och det finns ofta sikthinder i form 
av stolpar och träd. Bilföraren måste hela tiden även försöka iaktta och tolka vad som 
sker framför bilen. För att underlätta för bilföraren kan man: 

• Göra trafikmiljön (trafiken och möbleringen) enklare, mer överskådlig och 
transparent. 

• Förbättra sikten snett bakåt. 

• Förbättra spårvagnens synbarhet. 

• Sätta upp skyltar och/eller signaler som varnar.  

• Sätta upp signaler som förbjuder sådana rörelser som kan leda till konflikt (t.ex. 
vänstersväng). 

Spårvägar har både sträckor där spåret ligger i gatans körfält (nedsänkt spår enligt 
järnvägens nomenklatur) och där även annan trafik förekommer och avsnitt där spår-
vägsspåret är avskilt från fordonstrafik. Denna separering av gaturummet i dels ytor för 
vägfordon, dels ytor för spårvagn leder till att möjliga konflikter mellan spårvagn och 
vägfordon lokaliseras till bestämda avsnitt av spåret där dessa två typer av trafik korsar 
varandras väg. För att minska risken för kollision kan olika typer av passiva och aktiva 
signalanordningar sättas upp. Detta har under senare tid blivit allt vanligare. Anlägg-
ningar är antingen en del av ett mer omfattande trafiksignalsystem inom en trafikplats 
eller ett för spårvägskorsningen separat system. Dessa anläggningar är alltid, både 
formellt och praktiskt, en del av väghållarens (här kommunens) ansvarsområde. 

 
4.2 Utformning av korsning mellan spårväg och gata 
För spårvägens del finns i huvudsak tre olika koncept:  

• Spårvagnen rör sig helt enligt det system som gäller för annan trafik (till 
närmelsevis i tidiga spårvägsanläggningar).  
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• Spårvagnens konfliktpunkter ligger helt skilda från annan trafikkonfliktpunkt 
(typ järnvägskorsning).  

• Spårvagnens konfliktpunkter ligger inbakade i andra trafikmiljöer men spår-
vagnen följer inte de generella reglerna för hur trafikanterna skall färdas (spår-
vagnen går tvärs genom en rondell, ligger i ”fel” körfält m.m.).  

Gatutrafiken före en korsning (se figur 6) har ofta tre separata körfält: en (eller flera) för 
körning rakt fram, en för vänstersväng och en för sväng till höger. Spårväg på reserverat 
körfält bryter mot denna regel vare sig spåret ligger vid trottoarkanten (som bussfil) 
eller mitt i gatan. Undantag är endast när alla körriktningar får samsas i ett körfält 
(höger, vänster, rakt fram), vilket knappast förekommer i dag.  

 

 
Figur 6  Korsning med ficka för vänstersvängande trafik. Eventuellt ljussignaler vid A 
och A. 
 

Figur 7 visar hur en bil och en spårvagn med initialt samma hastighet närmar sig en 
korsning där bilen svänger vänster efter att först ha sänkt hastigheten för att kunna 
svänga vinkelrätt vänster. Om vi antar att initialhastigheten är 50 km/h och att bilen 
bromsar till 20 km/h med en retardation 2 m/sek2 är det visade avståndet i läge, ca 10 m 
och tidsavståndet ca 1 sek. 
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Figur 7  Tid-/vägdiagram för korsande spårtrafik. 
 

Normalt lägger sig den bilist som avser att svänga vänster så nära vänstra kanten av 
körfältet som möjligt – eller i körfältet längst till vänster om dessa är fler – och behöver 
inte räkna med några fordon vid sin vänstra sida. Spårvagnen kommer på en led som 
normalt inte finns för annan trafik och som bilisten generellt har svårast att ha uppsikt 
över. Dessa förhållanden motiverar speciella åtgärder för att hjälpa bilisten vid vänster-
sväng över spårvägsspår. Om det finns plats är den enklaste och förmodligen mest kost-
nadseffektiva lösningen att anordna en speciell ficka med ljussignal för vänstersväng-
ande trafik. Denna ficka bör anpassas till den vänstersvängande trafikmängden så att de 
bilar som stannar vid signal ”vänstersväng förbjuden” ryms i fickan. 

 
4.3 Skyddsanläggningar 
Även om spårvägen är en del av stadens trafiknät och åtminstone delvis rör sig på 
samma ytor som annan trafik är den i formella avseenden skild från denna. Spårvagnen 
är enligt Lag om Vägtrafikdefinitioner, SFS 2001:559 inget fordon och spårvägens 
interna säkerhet regleras i Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och 
verksamheten övervakas av Järnvägsstyrelsen (JVS) som även utfärdar regler och 
instruktioner. I fråga om yttre säkerhet handhas detta i praxis av samma organ som 
ansvarar för trafiksäkerheten på gatunätet, dock med ett undantag. Om spårvägen fram-
förs på särskild banvall (i vissa texter används ordet egen banvall) kommer en korsning 
med väg (här oftast gata) att betraktas som en plankorsning enligt Förordning om 
vägtrafikdefinitioner, 2001:651. Skyddet för korsningen kommer då att regleras i ett 
antal bestämmelser och skiljer sig väsentligt från de anordningar som används inom 
vägtrafiken samtidigt som den formella proceduren för beslut om skydd är reglerat i lag 
och är komplicerat med fler parter involverade. Detta motiverar varför denna speciella 
problematik berörs relativt ingående i denna rapport. 
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4.3.1 Vägmärken och signaler, typer och funktioner 
För att öka säkerheten är man oftast hänvisad till olika typer av trafiksignaler och väg-
märken. (Användandet av bomanläggningar diskuteras senare i detta avsnitt.) I detta 
sammanhang skall med signaler förstås sådana anordningar som styrs av spårvägstrafik 
på sådant sätt att de aktiveras eller förändrar innebörd (ändrar signalbild) strax innan en 
spårvagn skall korsa plankorsningen. Ett vägmärke är i detta sammanhang antingen en 
passiv varning dvs. den varnar alltid och det är bilisten som måste avgöra om varningen 
är aktuell eller inte, eller ett ständigt förbud, t.ex. mot vänstersväng. Även signaler kan 
antingen ha innebörd varning eller förbud. Enligt Vägmärkesförordningen (SFS 
2007:90) har en röd signal alltid betydelse stopp medan gult blinkande ljus betyder 
varning som, utom i vissa speciella fall, skall kompletteras med ett vägmärke som anger 
farans art.  

När det gäller trafiksignaler och vägmärken kan vissa allmänna krav formuleras med 
avseende på att de skall vara lätta att uppfatta vilket innebär att: 

• Föraren skall lätt kunna urskiljer signalen i en rörig trafikmiljö. 

• Budskapet i märket/signalen skall vara väl känt av trafikanterna.  

• Budskapet skall upplevas som relevant.  

• Det skall vara tveklöst vilken åtgärd budskapet kräver. 

Det finns även formella krav. Antingen återfinns de trafiksignaler och vägmärken som 
används i Vägtrafikkungörelsen eller inte strider mot denna. I annat fall krävs någon 
form av speciellt tillstånd. Enligt VTF (Vägtrafikförordningen) är reglerna beroende av 
om spårvägen kan anses gå på egen banvall vilket i så fall innebär att de regler som 
gäller för plankorsning väg–järnväg skall tillämpas. Det är dock, som tidigare nämnts, 
inte helt klart vad som skall anses vara särskild/egen banvall. Nedan redovisas några 
exempel på i VMF upptagna signaler och tavlor som används för att varna eller hindra 
bilister för tänkbara konfliktsituationer med spårvägstrafik. 

Det i figur 8 redovisade märket ”Varning för spårvagn” används för att göra trafikant-
erna uppmärksamma på att det förekommer spårvagnstrafik som kan komma i konflikt 
med annan gatutrafik. 

 
Figur 8  Vägmärke – varning för spårvagn. Eventuellt kompletterad med tilläggstavla i 
form av pil vänster. 
 

Ovanstående varningsmärke (figur 8) kan kompletteras med uppmärksamhetshöjande 
ljus enligt figur 9 vilket innebär: ”en eller flera lyktor från vilka blinkande gult ljus kan 
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avges”. Utan tavla som upplyser om farans art, får denna signal endast användas för att 
varna fotgängare för buss eller spårvagn. 

 
Figur 9  Varningsmärke för spårvagn med tilläggstavla i form av pil/vänster komp-
letterad med uppmärksamhetshöjande ljus. 
 

Piltavlan i figur 9 kan i vissa fall ersättas med vägmärket ”Förbud mot vänstersväng”. 
En sådan situation kan förekomma vid en gata som går parallellt med spårvägsspåret där 
det finns en korsande tvärgata. För att göra de bilister som färdas på den med spårvägs-
spåret parallella gatan uppmärksamma på att det råder förbud mot vänstersväng skall 
vägmärket enligt figur 10 användas.  

 
Figur 10   Förbud mot vänstersväng. 
 

I korsningar mellan spårvägstrafik och vägtrafik där vänstersväng är tillåten för bil-
trafiken kan trafiksignaler enligt figur 11 användas. Den i figuren redovisade trafik-
signalen har endast en funktion; stopp för vänstersvängande trafik. Om inga andra 
fordonsrörelser regleras bör signalen inte visa grönt i någon riktning.   

 
Figur 11   Vägtrafiksignal för svängande trafik vid korsning med spårvägsspår. 
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4.3.2 Märken och signalers funktionalitet 
Vägtrafiksignaler och vägmärken som innebär ett förbud har en distinkt innebörd men 
övriga signaler är ofta av tämligen vag betydelse. Detta gäller speciellt allmänna 
varningar vars relevans är helt beroende av det aktuella sammanhanget. Det gröna ljuset 
i en vägtrafiksignal innebär inte att körfältet är fritt från annan trafik utan bara att 
signalerna för korsande trafik lyser rött. Detta leder till att trafikanternas uppmärksam-
het måste delas mellan signalernas budskap och annan trafikinformation, som oftast kan 
antas ha större informationsvärde. Tabell 3 är ett försök till beskrivning (utifrån projekt-
gruppens erfarenheter) av hur olika typer av vägmärken och trafiksignaler sannolikt 
uppfattas av trafikanter och vilket budskap det signalerar. 

 
Tabell 3  Försök till beskrivning av hur olika typer av vägmärken och trafiksignaler 
sannolikt uppfattas av trafikanter och vilket budskap det signalerar. Uppgifterna i 
denna tabell stöder sig på en gemensam uppfattning inom projektgruppen och bland 
förare på Tvärbanan.  

Egenskap 

Märke/signal 

Uppfattbarhet Väl känd 
betydelse 

Relevant 
budskap 

Åtgärd tveklös 

Vägmärke 
”spårvagn” 

Låg låg ja nej 

Varningstext Låg nej ja – nej * ja – nej * 

Blinkande gult ljus God, men 
tolkningen 
tveksamt 

nej nej nej 

Tavla + blinkande 

gult ljus  

God, men 
tolkningen 
tveksam 

tveksamt tveksamt tveksamt 

Vägtrafiksignal hög ja Ja ja 

Speciell 
vägtrafiksignal 

hög ja ja ja 

Vägbommar mycket hög ja ja ja 

(* Svaret är helt beroende av varningstextens innehåll.) 

 

Eftersom varje korsning är unik med avseende på exempelvis utformning, uppfattbar-
het, trafikarbetet, etc. kan det vara lämpligt att diskutera detta utifrån följande exempel.  

Exempel: Gatan går parallellt med spårvägen; rätvinklig gatukorsning med en gata till 
vänster som passerar spårvägen, en rakt fram och en till höger, (se figur 6). 
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Tabell 4  Exempel på olika vägmärken/signaler och hur budskapet kan uppfattas. Upp-
gifterna i denna tabell stöder sig på en gemensam uppfattning inom projektgruppen.  

Märke/signal Kommentar 

Skylt spårväg, med 
tilläggstavla vänster 

De trafikanter som ofta kör i dessa trakter vet mycket väl att det finns 
en spårväg. Förstagångsförarna har fullt upp med att observera 
annan trafik och trafikljus och lägger knappast märke till ytterligare 
ett vägmärke. 

Skylt som ovan, men 
med två blinkande gula 
ljus (enl. VMF) 

I en ”lugn” trafikmiljö uppmärksammas ljuset och budskapet känns 
relevant eftersom det bara blinkar när spårvagnen är på väg att 
korsa gatan. I dagens gatumiljö finns det dock ofta ett stort antal 
blinkande eller roterande gula ljus. Om ljuset uppmärksammas 
hinner föraren oftast inte fundera över dess specifika betydelse.  

Signal, röd pil vänster Budskapet är tydligt och relevant, men uppmärksammas en ensam 
röd signal? Erfarenheten får gatukorsningar är att en stor andel av 
bilisterna inte ser en röd pil som förbjuder svängande trafik. 

Som ovan jämte 
komplett ljussignal, 
ständigt gult blinkande 
ljus för färd rakt fram 

Fungerar förmodligen men av andra skäl olämpligt? 

Kompletta ljussignaler, 
röd signal för 
vänstersvängande 
trafik 

Är en god lösning men kan vara onödigt omfattande (och dyr) om 
den övriga trafiken inte motiverar en signalreglerad korsning. 

 
4.3.3 Bommar 
Trafiksignaler som är avsedda att skydda en spårvägskorsning ignoreras ofta, medvetet 
eller omedvetet. Med anledning av detta har en diskussion initierats om möjligheten att i 
de mest olycksdrabbade korsningarna mellan spårväg och vägtrafik anlägga någon form 
av vägbom. Fördelen med bommar är att de är mycket effektivare än varningsskyltar, 
varningsljus eller stoppsignaler. Problemet är att det i dagsläget inte finns någon boman-
läggning speciellt avsedd för spårvägstrafik i stadsmiljö. Hur en sådan anläggning skall 
utformas är inte självklart bl.a. beroende på att föreskrifter och förordningar för boman-
läggningar i huvudsak gäller för plankorsningar med järnväg. 

Några kriterier som bör ställas på bomanläggning vid spårvägskorsning är att avstäng-
ningen inte tar onödigt lång tid. Den skall kunna uppfattas på ett tydligt sätt och vara 
anpassad till omgivande miljö med exempelvis bostäder, skolor, vårdinrättningar och 
arbetsplatser. Vidare skall den vara driftsäker så att ett bra skydd säkerställs under alla 
förhållanden.  

Genom att använda sådana komponenter som normalt används inom vägsektorn och 
som är avsevärt billigare än motsvarande järnvägskomponenter, kan kostnaden bli 
betydligt lägre än för en konventionell bomutrustning för plankorsning med järnväg. 

 
Principer för styrsystem av bomanläggningar 
En bomanläggning utgörs av bommar, ljussignaler, eventuellt även ljudsignaler samt det 
styrsystem som bestämmer hur anläggningen skall fungera. Den principiella funktionen 
utgörs av ett antal faser enligt nedanstående beskrivning. Förloppet karakteriseras av 
följande tidpunkter vilka anger gränserna mellan de olika faserna: 
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1) Bomfällningen initieras, ljussignaler mot vägtrafiken tänds. 

2) Bomfällning påbörjas. 

3) Bommen fälld, kontroll av bommens läge och kontroll av ljussignaler mot väg-
trafiken, signal för spårvagnen växlar. 

4) Spårvagnen passerar korsningen och bomlyft initieras. 

5) Bommen är lyft, ljussignaler mot vägtrafiken släckta. 

Förloppet återges i figur 12 där de fyra första punkterna markerats. Eftersom spår-
vagnen styr förloppet har spårvagnens rörelse fått utgöra styrvariabel.  

 

 
Figur 12   Tid-/vägdiagram som visar bomanläggningens funktion. 
 

Förklaring till ovanstående figur: 

t = tid 

s = sträcka  

Blå heldragen linje = spårvagnens rörelse.  

Blå bruten linje = spårvagnens rörelse om denna måste stanna före korsningen på grund 
av hinder eller att bommar/ljussignalerna mot vägtrafiken inte fungerar.  

1 = tidpunkt och plats där bomfällning initieras och ljussignaler mot vägtrafiken tänds. 

2 = tidpunkt och plats där bomfällningen påbörjas. 

3 = tidpunkt och plats då kontroll sker av att bommen är fälld. Om detta är fallet visar 
spårvagnssignalen (dvs. kollektivtrafiksignalen) kör.  

4 = tid och plats då spårvagnen passerar korsningen.  

 

Tidsavståndet mellan punkt 1 och punkt 2 i figur 12 är förvarningstid för vägfordons-
trafiken, avståndet mellan 2 och 3 är den tid det tar för bommen att fällas. Om man 
förutsätter att spårvagnen skall hinna stanna före korsningen om signalsystemet inte 
skulle fungera som avsett blir avståndet mellan 3 och 4 beroende av spårvagnens 
initialhastighet och bromsförmåga. 
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Tidsintervallens längd 
Det gula ljuset skall tändas så långt före det röda att bilisten hinner stanna innan det 
röda ljuset tänds. De länder som har gult ljus i järnvägskorsningar har i allmänhet 
3 sekunder gult ljus. Det röda ljuset innan bomfällningen påbörjas har mycket olika 
lystid. Den längsta tiden är 15 sekunder, den kortaste 5 och medelvärdet ca 8 sekunder. 
Man kan fråga sig om det är nödvändigt eller lämpligt med rött ljus före bomfällningen i 
de fall man har gult ljus i signalen. Själva bomfällningen tar allt emellan 24 sekunder 
och 13 sekunder, medelvärdet är 17 sekunder. 

Regleringen av bommarna måste ta hänsyn till dubbelspårsdriften; om bommarna just 
gått upp måste en rimlig tid förflyta innan de åter sänks och om två spårvagnar möts 
nära övergången skall bommarna inte lyftas innan båda tågen passerat. Om spårområdet 
även används för busstrafik bör anläggningen även fungera för de bussar som används. 
Dessa frågor kommer inte att diskuteras här. 

Med avseende på tidsintervallerna för bomanläggningen antas följande förutsättningar 
gälla: 

• En typ av fordon, alla med samma hastighet och samma retardation. 

• Kort bromssträcka, retardation = 2,4 m/s2 (se i övrigt BoStrab, Anlage 2). 

• Indikering för fullbordad bomfällning, hel bom, fungerande ljus och inget hinder 
i korsningen. 

Med de korta bromssträckor som är aktuella här (ca 40 m vid 50 km/h) är det oproble-
matiskt att ha en funktion som kontrollerar fullbordad bomfällning och fungerande 
signal mot vägtrafik och att föraren kontrollerar att inget hinder finns på spåret. I 
tabell 5 redovisas vissa tider för förvarning och tid för bomfällningen. De valda tiderna 
för stoppsignal före bomfällning och tiden för fällningen av bommen grundar sig varken 
på några funktionella överväganden eller någon riskanalys utan är projektgruppens be-
dömning av lämpliga tider för att uppnå en god balans mellan säkerhet och trafikflöde.  

 
Tabell 5  Skattade sträckor i meter och det totala tidsintervallet (0–17 sekunder) för 
bomrörelser.  

Punkt nr Händelse Tidsskala 
(sekunder) 

Längdskala 
(meter) 

1 Start, alternativ 1)* rött ljus för vägtrafik 
alternativ 2)** gult ljus för vägtrafik 0 0 

2 Bommarna fälls, alternativ 2) rött ljus för 
vägtrafik 4 42 

3 Bommarna är fällda. Kontroll, spårvägssignal 
aktiveras 9 126 

4 Spårvagnen når korsningen 14 166 

5 Bommen är lyft, vägsignaler släcks 17  

(* Alternativ 1 = konventionell plankorsningssignal, hoppande röda ljus.) 
(**Alternativ 2 = vägtrafiksignal med röd, gul och grön ljussignal.) 
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Maximal väntetid för vägtrafikant 
Bommen skall gå ned relativt snabbt, sänkningen bör ta högst 5 sekunder, lyftningen 
3 sekunder. När bomfällningen är kontrollerad och hinderfrihet konstaterad skall spår-
vagnen fortfarande ha möjlighet att stanna före övergången om bomkontrollsignalen 
visar stopp. Vid hastigheten v=50 km/h och r=2 m/sek2 är bromsträckan 48 m och 
bromstiden 7,4 sekunder. Maximal väntetid för vägtrafikant enligt givna förutsättningar 
utgörs av följande deltider: rödljus/gult ljus, innan bommen börjar fällas 4 sekunder, 
bomfällning 5 sekunder, väntan på spårvagnen 5 sekunder, spårvagnen passerar 
3 sekunder, totalt 17 sekunder. 

Införandet av bomanläggning kommer även att påverka körtiden för spårvagnen. Antag 
att spårvagnens största tillåtna hastighet (sth) normalt är 80 km/h och att denna sätts ner 
till 50 km/h, 100 m före korsningen. För att inte inbromsningen och acceleration skall 
kännas okomfortabel sätts a = r = 1 m/sek2. Körtiden kommer då att öka med ca 
5 sekunder.  

 
4.3.4 Andra varningsanordningar 
Förutom konventionella vägmärken och trafiksignaler kan andra lösningar vara möjliga, 
enskilt eller i kombination, för att påkalla uppmärksamhet på en tänkbar konfliktpunkt 
mellan spårvägstrafik och vägtrafik.  

Formgivning och färgsättning av spårvagnens front kan ha betydelse både för möjlig-
heten att upptäcka vagnen och för bedömning av dess hastighet och färdriktning vilket 
kan vara viktigt i vissa trafikmiljöer. Placeringen av och intensiteten på spårvagnens 
lampor kan ha betydelse för andra trafikanter att upptäcka spårvagnen. Traditionellt har 
spårvagnen haft en enklangsklocka för att påkalla uppmärksamhet och varna men under 
senare tid har denna ersatts av en signalklocka. Denna klocka används av tradition 
ganska flitigt i jämförelse med bussars och bilars signalhorn och bör därför vara relativt 
diskret. 

Andra tänkbara alternativ för att påkalla ökad uppmärksamhet kan exempelvis vara att 
måla speciella vägmarkeringar i gatan, anlägga vägbulor eller att måla räfflor i gatan i 
anslutning till den aktuella korsningen. 

 
4.4 Exempel på utformning av korsningar mellan spår och gata 
I detta avsnitt redovisas exempel på hur några olika trafikmiljöer för spårvägstrafik och 
vägtrafik kan vara utformade. Exemplen är hämtade från Tvärbanan i Stockholm samt 
från spårvägsnätet i Göteborg.  

Nedanstående spårvägskorsning (figur 13) från Tvärbanan i Stockholm är utrustad med 
varningsmärken för spårvägstrafik i kombination med uppmärksamhetshöjande gula 
ljussignaler.  
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Figur 13   Spårvägskorsning på Tvärbanan i Stockholm (foto: VTI). 
 

Korsningen i figur 13 är inte av den enklare typen. Till vänster i bild finns en rondell 
och bakom den silverfärgade bilen finns ett övergångsställe över spårvägsspåret som 
också har två blinkande gula ljus som varning för spårvägstrafiken. Även gentemot 
biltrafiken är det blinkande gula ljus som varnar för spårvägstrafik. Som framgår av 
bilden finns en stor mängd information som skall uppmärksammas och tolkas av 
bilisterna.  

Korsningen i figur 14 är endast utrustad med vägmärket för väjningsplikt. Att det i 
denna korsning förekommer spårvägstrafik finns ingen direkt varning om. Dessutom 
kan det vara svårt för en bilist att uppfatta om det kommer en spårvagn från höger i 
bilden på grund av skymd sikt. 
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Figur 14   Spårvägskorsning på Tvärbanan i Stockholm (foto: VTI). 
 

Spårvägskorsningen i figur 15 är utrustad med konventionella trafiksignaler samt 
varningsmärke för spårvägstrafik för vänstersvängande biltrafik. I denna korsning sitter 
ett varningsmärke för spårvägstrafik på ljussignalen för vänstersvängande trafik. För 
den trafik som skall korsa spårvägsspåret rakt fram finns dock inget varningsmärke för 
spårvägstrafik.  

 
Figur 15   Signalreglerad spårvägskorsning på Tvärbanan i Stockholm (foto: VTI). 
 

I Hammarby Sjöstad i Stockholm är trafikmiljön relativt kompakt jämfört med många 
andra ställen. På den plats som figur 16 illustrerar löper gatan parallellt med spårvägs-
spåret. Korsningen är utrustad med varningsmärken kompletterade med uppmärksam-
hetshöjande gult blinkande ljus för den vänstersvängande biltrafiken.  
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Figur 16   Spårvägskorsning i Hammarby Sjöstad i Stockholm (foto: VTI). 
 

Några spårvägskorsningar i Hammarby Sjöstad är även försedda med målade 
vägmarkeringar i gatan för att påkalla ytterligare uppmärksamhet, se figur 17.  

 
Figur 17   Spårvägskorsning på Tvärbanan i Hammarby Sjöstad utrustad med 
ljussignal, varningsmärke för spårtrafik samt målade markeringar i gatan (foto: VTI). 
 

Figur 18 visar en överbyggd hållplatsanläggning på Tvärbanan i Hammarby Sjöstad. 
Vid denna anläggning förekommer både busstrafik och spårvägstrafik. Korsningen med 
biltrafiken är signalreglerad med gula blinkande ljussignaler och kompletterad med 
varningsmärken för spårvägstrafik samt påbudsmärke för busstrafik.  
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Figur 18   Hållplatsanläggning för spårvägs- och busstrafik på Tvärbanan i Hammarby 
Sjöstad (foto: VTI). 
 

Figur 19 visar infarten till Fridhemsrondellen i Göteborg där det även förekommer 
korsande spårvägstrafik.  

 
Figur 19  Infarten till Fridtunarondellen i Göteborg (foto: Göteborgs Spårvägar). 
 

I denna korsning finns ett ”tidigt” varningsmärke för spårvägstrafik som efterföljs av 
ytterligare ett varningsmärke i omedelbar anslutning till korsningen med spårvägsspåret, 
se figur 20.  
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Spårvägskorsningen i Fridtunarondellen är utrustade med ljussignaler med endast gul 
och röd ljussignal som i normala fall är helt släckta. Innan spårvagnen anländer till 
korsningen aktiveras den gula ljussignalen vilket framgår av figur 20.  

 
Figur 20  Ljussignal i Fridtunarondellen som indikerar att spårvagn strax kommer att 
passera korsningen (foto: Göteborgs Spårvägar). 
 

Strax innan spårvagnen passerar korsningen slår signalerna om till fast rött sken vilket 
markerar stopp för biltrafiken, figur 21.  

 
Figur 21   Stoppsignal i Fridtunarondellen för biltrafik med anledning av korsande 
spårvägsfordon (foto: Göteborgs Spårvägar). 
 

Som framgår av ovanstående exempel förekommer stora variationer när det gäller hur 
korsningar mellan spårvägstrafik och vägtrafik är utformade. I många korsningar före-
kommer även annan trafikinformation som inte enbart är kopplad till spårvägstrafiken. 



 

VTI rapport 603 35 

För bilisterna kan detta innebära svårigheter att uppfatta men även tolka vilken 
information som förekommer. Bilister som är vana att trafikera trafikmiljöer med 
spårvägstrafik har sannolikt bättre förutsättningar att hantera situationen jämfört med 
bilister som inte är vana vid denna typ av trafikmiljöer. 
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5 Metoder för att undvika kollisioner mellan spårvagnar 
5.1 Allmänt 
Det stora flertalet kollisioner mellan två spårvagnar sker vid låg hastighet, antingen i 
samband med rangering – alltså när vagnarna inte är i trafik – eller i samband med kryp-
körning i tät trafik som flyter ojämnt. Några allvarliga personskador uppkommer sällan 
men de materiella skadorna är ofta omfattande. Andra olyckor sker på grund av att 
växlar ligger fel eller läggs om strax innan spårvagnen skall passera. Den utan all jäm-
förelse allvarligaste typen av kollision mellan två spårvagnar är när detta sker i hög fart. 
Ofta beror detta på att föraren inte uppmärksammat att vagnen framför bromsat in eller 
stannat. Denna typ av olycka kan leda till allvarliga personskador men är lyckligtvis 
sällsynt. 

Sammanstötningar mellan spårvagnar, bakifrån, framifrån och från sidan, skulle i de 
allra flesta fall kunnat förhindras genom att en (eller i något fall båda) vagnarna bromsat 
kraftigt. Sammanstötning i stadsmiljö beror oftast på att föraren överskattat den till-
gängliga friktionen eller blivit distraherad av annan trafik och inte observerat att fram-
förvarande vagn oväntat bromsat in. Ett speciellt problem utgörs av de växlar och kors-
ningar som finns där två linjer möts. En fellagd växel eller en urspårning kan där lätt 
leda till att en vagn tar en oönskad riktning, vilket i sin tur kan leda till en samman-
stötning med en annan vagn. 

 
5.2 Tekniska system avsedda att hindra kollisioner 
Att minska antalet kollisioner mellan två spårvagnar är på många sätt mer hanterbart än 
motsvarande uppgift för olyckstypen kollision mellan spårvagn och vägtrafikfordon. En 
spårvagn har bara en frihetsgrad, alla vagnar disponeras av en organisation och man kan 
ordna så att alla förses med önskvärd utrustning för identifiering, lägesbestämning och 
kommunikation med andra vagnar och/eller ledningscentral. Det är också fullt möjligt 
och rimligt att införliva samtliga spårvagnar i ett större system som även omfattar 
infrastrukturen. Vagnarna kan övervakas noggrant och systemet kan ingripa i konflikt-
situationer. Det är även möjligt att koordinera spårväxlar och vagnar och därmed för-
hindra olyckor som beror på att en växel läggs så att spårvagnar kommer på kollisions-
kurs.  

Ett tekniskt system för att undvika kollisioner måste vara anpassat till verkligheten. I 
trafiken händer alltid saker som inte ingår i den ideala spårvägens begreppsvärld. 
Vagnar går sönder, gator och spår blockeras av andra havererade fordon, på grund av att 
strömmen i kontaktledningen försvinner samt det faktum att trafikanterna inte alltid 
uppträder i enlighet med gällande trafikregler. Systemet får i sådana situationer inte 
orsaka risker, inte heller omöjliggöra att spårvagnen kan fullfölja sin huvuduppgift, dvs. 
att transportera resenärer eller försvåra detta i en sådan grad att personalen frestas att 
”lura” systemet. Systemet måste dessutom vara så utformat att det inte obefogat ingriper 
vid rangering och växling eller så att det kan göras overksamt i sådana situationer. Det 
är även viktigt att effekterna med avseende på kapacitet och framkomlighet beaktas i 
samband med införandet av ett tekniskt system. 

 
5.2.1 System knutna till infrastrukturen 
För att förhindra att två tåg kolliderar har järnvägen sedan mitten på 1800-talet använt 
sig av ett system där varje tåg exklusivt tilldelas en viss sträcka, ett s.k. block. Dessa 
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block har hittills nästan alltid varit geografiskt definierade, dvs. gränsen mellan blocken 
är en punkt i spåret. In- och utfart i blocken kontrollerades tidigare manuellt, i dag sker 
det oftast automatiskt. Förarna får sin information från signaler längs spåret vilka sedan 
1980 (i Sverige) kompletterats med hyttsignalering som får sin information från i spåret 
placerade transpondrar, i järnvägssammanhang så kallade baliser. Denna information 
används även för att övervaka tågets manövrering och ingripa om det är nödvändigt ur 
säkerhetssynpunkt.  

Ett system av denna typ kan givetvis användas även för spårväg. Det skulle ge en 
effektiv övervakning av satta hastighetsbestämmelser och hindra kollisioner mellan 
spårvagnar. Nackdelen är att det endast kan hindra kollisioner mellan spårvagnar – och 
möjligen i vissa fall ersättningsbussar som utnyttjar spårområdet – men varken hindra 
eller varna för andra typer av kollisioner. I det utförande som systemet har för använd-
ning vid järnväg är det mycket dyrbart, vilket till stor del förklaras av kravet på mycket 
hög tillförlitlighet. I järnvägstrafik är säkerheten helt avhängig styrsystemet eftersom 
det saknas redundans medan det i spårvägstrafik alltid är möjligt att köra på sikt och en 
sänkning av tillförlitlighetsgraden skulle förmodligen avsevärt sänka kostnaden för 
systemet. 

Man har under senare år i EU:s regi tagit fram ett nytt, paneuropeiskt signalsystem för 
järnväg, ERTMS. Detta finns i olika nivåer allt efter graden av kapacitet och flexibilitet. 
Nivå 3 har flytande block – inga geografiskt givna block – och all informationsöver-
föring mellan fordon och styrcentral sker med hjälp av radio. Liknande system men 
enklare utförande har sedan ganska lång tid tillbaka med framgång använts för industri-
spår, framför allt i gruvor. Det är möjligt att ett sådant system skulle vara tänkbart även 
vid vissa spårvägslinjer. 

 
5.2.2 Fordonsburna system 
Det finns ett stort antal system inom vägsidan som är avsedda att varna fordonsförare 
för hinder i körfältet. Dessa system är mer eller mindre sofistikerade. Det finns ganska 
enkla system som med hjälp av ultraljud skattar avståndet till närmaste hinder och an-
vänds huvudsakligen som hjälp vid backning. Andra system mäter avstånd och hastig-
het inom ett väl avgränsat synfält. Ett bland flera system som marknadsförs utnyttjar 
pulsradar för att under olika siktförhållanden kunna övervaka färdvägen upp till 
150 meter framför det egna fordonet. Systemet är uppbyggt av standardkomponenter 
vilket innebär att det kan införskaffas till en rimlig kostnad. I systemet ingår ett gyro 
som gör att systemet även i kurvor kan skilja mellan kollisionshot i det egna spårets 
lastprofil (3 m bred) och andra objekt utanför den egna färdvägen. På så sätt avgörs om 
något i omgivningen utgör en potentiell fara. Systemet kan följa upp till 20 rörliga och 
stillastående objekt som t.ex. en människa älg, bil, cykel eller andra föremål i spåret och 
allt detta samtidigt. Systemet larmar endast för objekt i den egna färdvägen. 

 
5.2.3 Pilotförsök med fordonsburet varningssystem 
Inom ramen för detta projekt installerades under senvåren 2007 ett sådant system på ett 
spårvägsfordon vid Göteborgs spårvägar. Avsikten var att undersöka om systemet skulle 
kunna fungera för att förhindra kollisioner mellan två spårvägsfordon. Systemet består 
av en radarenhet som placerades på fronten av spårvagnen. Radarenheten är i sin tur 
kopplad till en display som är placerad inne i förarhytten. När radarenheten indikerar ett 
föremål i spårvagnens körfält aktiveras en ljud- och ljussignal på displayen inne i förar-
hytten. Eftersom systemet ursprungligen är avsett att installeras på vägfordon gjordes 
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vissa förändringar i systemets mjukvara. Resultatet av hittills genomförda testkörningar 
visar att systemet fungerar i de fall spårvagnen kör på rakspår. Problem uppstår däremot 
i kurvor vilket beror på avståndet mellan fordonets främre hjulaxelpar (boggie) och 
front. ”Överhänget” som då uppstår när fordonet går in i en kurva innebär att fronten 
inte börjar svänga förrän den främre boggien ”kommer in” i kurvan. Eftersom gyro-
systemet styrs av det främre hjulaxelparets rörelse sker en fördröjning innan systemet 
indikerat att fordonet går in i en kurva. Innan systemet reagerar kommer därmed 
radarsignalen att reagera på alla föremål i frontens riktning, dvs. rakt fram i kurvans 
tangent. Detta faktum innebär att systemet reagerar på fasta föremål som inte direkt 
befinner sig i fordonets körriktning exempelvis kontaktledningsstolpar. 

Trots försökets begränsade omfattning och problemet med gyrosystemet finns det ett 
intresse av att modifiera systemet så att det fungerar för spårvägstrafiken. Ett alternativ 
som diskuteras innebär att vinklade plåtar placeras på de fasta föremål som finns inom 
spårområdet vid kurvor. Avsikten med vinklade plåtar är att sprida radarsignalen så att 
ekot från plåtarna skall bli så svagt att ingen signal registreras inne i förarhytten. Där-
med får spårvagnsföraren inte någon indikation på att det finns ett hinder inom spår-
området. Om det av någon anledning finns ett stillastående föremål (t.ex. ett arbets-
fordon) indikerar däremot systemet för ett hinder.  

Ett annat tänkbart alternativ har koppling till den nya versionen av positionerings-
systemet KomFram som är ett informationssystem inom kollektivtrafiken i Göteborg. 
Tanken är att i detta informationssystem lägga in var på linjen det finns fasta föremål 
(speciellt i samband med kurvor). När radarn indikerar en kontaktledningsstolpe görs en 
kontroll mot den i fordonet inlagda informationen om linjens fasta föremål. Om det 
finns överensstämmelse mellan radarsignalens detektering av ett fast föremål och 
fordonssystemets information om ett fast föremål ignorerar systemet signalen och 
föraren får ingen varningssignal. För att detta alternativ skall fungera måste hela 
spårvägsnätet läggas in i samtliga fordons informationssystem. Anledningen är att i 
vissa fall kan spårvagnarna behöva trafikera andra linjer än vad de normalt gör.  

Ytterligare ett alternativ är att placera en speciell typ av reflektor i bakänden på varje 
spårvägsfordon. Avsikten är att radarsystemet enbart skall reagera på ekot från denna 
speciella typ av reflektor. Ett problem är dock att om en spårvagn blir stående i en kurva 
kommer gyrosystemet inte att hinna notera detta förrän den upphinnande vagnens 
främsta hjulaxelpar kommit in i kurvan. Ett annat problem är att vissa avsnitt av spår-
vägsnätet trafikeras av bussar vilket innebär att en reflektor måste monteras baktill även 
på dessa bussar. Nackdelen är att det inte enbart är bussar som ägs av Västtrafik AB 
som trafikerar vissa delar av spårvägsnätet. Att kräva att ”externa” bussar skall förses 
med reflektor är förmodligen inte rimligt.  

En annan aspekt när det gäller den fortsatta modifieringen av det radarbaserade var-
ningssystemet är hur informationen till föraren skall utformas för att signalerna skall 
uppfattas och tolkas på ett bra sätt. Valet mellan visuell eller akustisk signal eller en 
kombination av dessa båda måste utredas närmare och inte bara utifrån ett ingenjörs-
mässigt perspektiv. Avsikten med denna typ av varningssystem är att det skall vara ett 
hjälpmedel för föraren så att den typ av kollisionsolyckor som här diskuterats kan 
undvikas i så stor utsträckning som möjligt.  

Hur den modifieringen av systemet slutligen kommer att lösas finns inte möjlighet att 
redovisa inför ramen av detta projekt. 
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6 Ekonomiska aspekter 
Det har inte varit möjligt att, inom ramen för detta projekt, göra någon djupare eko-
nomisk analys med avseende på olika typer av säkerhetsåtgärder. För att kunna göra 
detta krävs en mer ingående analys av antalet, omfattningen och konsekvensen av de 
olyckor som trots allt inträffar i samband med spårvägstrafik. Det finns ett flertal 
faktorer som måste beaktas i en ekonomisk kalkyl. Som exempel kan nämnas; kostnader 
för personskador och materiella skador, kostnader för ersättningstrafik, förlorade in-
täkter för spårvägsföretaget, produktionsbortfall på grund av sjukskrivningar vid 
personskador.  

Den andra sidan utgörs av investerings- och underhållskostnader för de säkerhets-
åtgärder som införs för att reducera antalet olyckor. Detta kan betyda kostnader för 
signalsystem, trafikledningssystem, etc. samt för sådana åtgärder som berör gatunätet i 
form av exempelvis anordnande av körfält för vänstersvängande biltrafik, trafiksignaler 
för biltrafik, skyltar, etc. Olika typer av mer tekniska säkerhetsåtgärder som införs 
kräver med tiden någon form av underhåll som också måste beaktas i den ekonomiska 
kalkylen. Vidare gäller att varje tekniskt system har en viss felfrekvens och där felen 
oftast innebär sekundära kostnader (trafikstörningar etc.).  

Kostnaderna för investeringar i skyddsåtgärder och kostnaderna för inträffade olyckor är 
fördelade på flera aktörer. Kostnadseffektiva lösningar som är gynnsamma för en aktör 
behöver nödvändigtvis inte vara en bra lösning för en annan aktör. Oavsett vilken 
kostnad som drabbar vilken aktör kommer det att generera en kostnad för samhället. Det 
är därför viktigt att helhetsperspektivet beaktas i det fortsatta arbetet med spårvägs-
säkerhet för att det skall bli så kostnadseffektivt som möjligt utifrån ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv. 
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7 Diskussion, slutsatser och förslag till fortsatt arbete 
Spårvägstrafik och vägtrafik är två transportsystem som under delvis olika förutsätt-
ningar skall fungera i gaturummet vilket kan leda till konflikter och olyckor. Sanno-
likheten för konflikter avgörs till stor del av hur trafikmiljön utformas.  

Frekvensen och omfattningen av spårvägsolyckor är kopplat till vilka säkerhetsåtgärder 
som införts t.ex. olika typer av ljussignaler, vägmärken, markeringar i gatan, etc. men 
även till övriga trafikantgruppers (bilister, cyklister och fotgängare) beteenden och 
attityder i trafiken. Det är därför viktigt att trafikmiljön betraktas ur ett helhetsperspek-
tiv där flera olika trafikkantgrupper beaktas.  

Genom att utforma en trafikmiljö som är tydlig, lätt att uppfatta och tolka kan sannolikt 
antalet konfliktsituationer undvikas. I de fall då spårvägstrafiken byggs ut i befintlig 
stadsmiljö kan det vara problem att hitta lösningar som blir helt konfliktfria. När det 
gäller att trafikförsörja nya stadsdelsområden med spårvägstrafik och vägtrafik bör det 
vara lättare att hitta ”bra” lösningar. För att uppnå så bra trafiksituationer som möjligt 
krävs ett närmare samarbete mellan trafik- och stadsplanerare samt beteendevetare än 
vad som många gånger är fallet i dagsläget. 

Trafikmiljön bör utformas mot bakgrund av exempelvis följande aspekter: 

• Gör trafikmiljön lättöverskådlig och begränsa informationen som bilföraren 
måste ta till sig per tidsenhet. 

• Ge adekvata varningar med skyltar vars budskap är intressant, relevant och 
operativt, dvs. trafikanten skall inte endast upplysas om att det finns en fara utan 
även förstå hur faran kan undvikas eller minskas. 

• Använd inte varningssignaler när budskapet egentligen är stopp. 

• Utforma trafikmiljön så att trafikanterna känner igen sig. (Standardiserade 
lösningar.) 

De anvisningar och råd för utformning av gator som Vägverket redovisar i skriften 
”Vägar och gators utformning” (VGU; VV Publikation 2004:80) tar endast i begränsad 
omfattning upp frågan om hur spårväg skall integreras i trafikmiljön. Det bör därför 
vara angeläget med fördjupad diskussion om utformningen av trafikmiljöer där spår-
vägstrafik, biltrafik och andra trafikantgrupper förekommer samtidigt. Speciellt ange-
läget är detta med tanke på att de mest kostnadseffektiva åtgärderna för säker och 
funktionell spårvägstrafik introduceras på ett mycket tidigt stadium i planerings-
processen. 

Detta understryks i rapporten ”Ergonomisk utvärdering av spårövergångar och säker-
hetsåtgärder” (Eriksson, Dahlman, Osvalder, 2007). I rapporten redovisas 5 principiella 
aspekter när det gäller att modifiera hållplatser, nämligen: 

”Minska komplexiteten, Led uppmärksamheten, Utnyttja pedagogisk likformighet 
mellan olika övergångar, Var tydlig i utformningen, använd välkända stereotyper, 
Eliminera möjligheten till att begå felhandlingar, medvetna såväl som omedvetna”  

Utifrån dessa principer har författarna föreslagit nya utformningar av övergångar. 
Avsikten med dessa nya utformningar är att skapa bättre förutsättningar för ett säkert 
beteende vid just övergångar, speciellt när det gäller äldre personer. Nämnda principer 
anses vara generella och därmed möjliga att appliceras även på andra åtgärdstyper inom 
trafiksäkerhetsområdet (Eriksson, Dahlman, Osvalder, 2007). 
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Även om ett spårvägsfordon är inblandat i olyckan är det oftast inte spårvagnen som är 
upphov till olyckan. Som framgår av tidigare avsnitt är det i många fall bilistens oupp-
märksamhet och/eller felhandling som är orsaken till olyckan. Felhandlingar kan grovt 
delas in i följande tre kategorier (Eriksson, Dahlman, Osvalder, 2007): 

• Den första typen karakteriseras av att personen tänker rätt men omedvetet gör 
fel.  

• Den andra typen avser en omedveten missuppfattning av situationen men 
personen ifråga handlar korrekt i förhållande till sin missförstådda tolkning av 
situationen.  

• Den tredje typen av felhandling, som också är svår att förhindra, är medvetna 
regelbrott.  

För att förhindra kollisioner mellan spårvagnar finns som tidigare nämnts fordonsburna 
system som känner av och varnar för hinder framför vagnen. Det finns även infrastruk-
tursystem som håller ordning på vagnarna och hindrar dem att komma för nära varandra 
eller köra för fort. Inom ramen för detta projekt har i begränsad omfattning ett fordons-
baserat varningssystem testats vid Göteborgs Spårvägar. Även om försöket inte fungera-
de fullt ut visar det ändå på en tänkbar, relativt billig, lösning för att reducera antalet 
kollisioner mellan spårvagn och spårvagn.   

Riksdagen uttalade 25 november 2004 att det snarast borde tillsättas en utredning för att 
lämna förslag till vilka arbetsuppgifter en för trafikslagen gemensam inspektions-
myndighet skulle ha och hur denna skulle organiseras. Enligt regeringsbeslut 
2007-07-19 skall den föreslagna trafikinspektionsmyndigheten, benämnd Transport-
styrelsen, bildas. Enligt direktiven skall myndighetens verksamhet omfatta all norm- 
och tillståndsgivning avseende de fyra transportslagen. Utredningen skall beskriva de 
åtgärder som krävs för bildande av den nya myndigheten vars verksamhet skall börja 
2009-01-01. Det finns anledning att tro att denna förändring kan leda till att den 
historiskt betingade definitionen av plankorsning samt reglerna för ansvarsfördelning 
vid beslut om och drift av plankorsningar kommer att ses över liksom regler för 
korsningar i plan med spårväg. 

Transportstyrelsens uppdrag i kombination med den vidare betydelse av begreppet 
”spårvägskorsning” som har diskuterats i denna rapport bör kunna vara ett första steg 
mot möjligheten att på ett smidigare sätt kunna införa vägbommar i stadsmiljö vid 
korsningar mellan spårvägstrafik och vägtrafik. Fördelarna med bommar är att de 
uppenbarligen är mycket effektivare än varningsskyltar, varningsljus eller stoppsignaler. 
Nackdelarna är att en bomanläggning är dyrbar och att det saknas en för normal spår-
vägstrafik i stadsmiljö anpassad funktion och teknik. De tankar och bedömningar som 
redovisats tidigare i rapporten kan sammanfattas med följande slutsatser: 

• Ett fördjupat samarbete mellan trafikplanerare, stadsplanerare och beteende-
vetare skulle vara av stor betydelse när det gäller att utforma säkra och funk-
tionella trafikmiljöer där både spårvägstrafik och vägtrafik förekommer 
samtidigt.  

• Varningsanordningar och skyddsanläggningar där spårvägstrafik och vägtrafik 
förekommer samtidigt måste utformas så att de ger tydliga och förståliga 
signaler om vad som gäller i vilken situation.  

• Den yttre designen av spårvagnar bör diskuteras utifrån ett säkerhetsperspektiv 
och inte i så stor utsträckning utifrån ett estetiskt perspektiv som ofta är fallet i 
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dagsläget. Med dagens designkunskap bör det vara möjligt att skapa ett fordon 
som på ett bra sätt kan uppfattas och tolkas av övriga trafikanter. 

• En fördjupad diskussion mellan de myndigheter och organisationer som i olika 
omfattning arbetar med säkerhetsfrågor inom spårvägsområdet bedöms som 
angeläget. Därmed kan förutsättningar skapas för en enhetlig terminologi och ett 
kraftfullare samarbete som på sikt kan förbättra och utveckla spårvägens 
säkerhetstänkande ytterligare.  

 
7.1 Förslag till fortsatt arbete 
Det finns ett antal tekniska lösningar för att höja säkerheten inom spårvägstrafikens 
område. Kostnaderna för åtgärderna varierar liksom nyttan av åtgärderna vilket kan vara 
hämmande för att införa åtgärder i förebyggande syfte. Det är därför av intresse att 
genomföra en fördjupad olycksanalys som underlag för en utförligare ekonomisk analys 
av kostnaden/nyttan för säkerhetshöjande åtgärder. I ett första steg görs en utförlig kart-
läggning av omfattningen och frekvensen av olika olyckstyper. Med detta som underlag 
görs sedan en bedömning av vilka säkerhetsåtgärder som skulle kunna ha förhindrat 
olyckan samt vad dessa åtgärder skulle ha kostat. Detta angreppssätt gör det sedan 
möjligt att analysera förhållandet mellan kostnad och nytta för olika typer av säkerhets-
åtgärder.  

Flertalet av de olyckor som är aktuella i denna rapport utgörs av kollisioner mellan bil 
och spårvagn. Den direkta orsaken i de flesta fall har varit att bilisten inte sett spår-
vagnen eller inte rätt förutsett dess färdväg. För att göra bilisten uppmärksam på en 
spårvagn som kan vara en latent risk används olika typer av passiva och aktiva 
varningssystem och stoppsignaler. En komplex trafikmiljö gör att dessa varningar och 
signaler inte alltid uppfattas eller förstås av bilisten. Det skulle vara värdefullt att mer 
systematiskt studera beteende och konflikter vid olika typer av korsningar med varier-
ande skydd. När spårvagnen rör sig i gatumiljö utan specifika konfliktpunkter måste 
bilisten uppmärksamma och tolka spårvagnens rörelseväg utan stöd av fasta signaler 
eller skyltar. Utformningen av spårvagnens front har sannolikt stor betydelse för 
vagnens synbarhet och tolkning av dess hastighet och färdriktning. Ett angreppssätt för 
att studera denna typ av problem skulle kunna vara att utnyttja VTI:s simulator.  

Vid de svenska spårvägssystem som finns pågår eller planeras för fortsatt utbyggnad. På 
andra orter pågår diskussioner om ett införande av spårvägstrafik. I en framtid kommer 
det sannolikt att vara en mer omfattande spårvägstrafik i Sverige samtidigt som man kan 
förmoda att även biltrafiken ökar. Detta i kombination med den stadsutveckling, bl.a. i 
form av förtätning, som generellt pågår blir det ett ökat tryck på att skapa säkra trafik-
miljöer. Det vore därför av intresse att ta fram en handbok som åskådliggör hur en säker 
trafikmiljö för spårvägstrafik och vägtrafik i kombination bör utformas. Ur en sådan 
handbok skall det vara möjligt att utläsa hur bra trafikmiljöer skall utformas. Den bör 
även innehålla exempel på olämpliga lösningar. I båda fallen skall illustrationer 
kompletteras med förklarande text angående det lämpliga alternativt det olämpliga med 
respektive utformning. Syftet med en sådan handbok är att på ett tidigt stadium utgöra 
underlag för hur den fortsatta planeringen av trafikmiljön mellan spårvägstrafiken och 
vägtrafiken skall utformas. Om inte detta beaktas i början av planeringsprocessen finns 
stor risk att man genomför åtgärder som kanske inte fungerar ur ett säkerhetsperspektiv. 
Att ändra olämpliga utformningar kan i ett senare skede komma att innebära stora kost-
nader och inte säkert speciellt bra lösningar. 
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