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Synpunkter på Trafikverkets process med anledning av regeringens 
uppdrag avseende ökad säkerhet vid plankorsningar 

 

Regeringen uppdrog den 31 januari 2019 till Trafikverket att vidta åtgärder för att öka 
säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. I regeringsbeslutet anges 
att Trafikverket vid uppdragets genomförande ska samråda med tågoperatörer och 
eventuella andra berörda aktörer. Vidare anges att uppdraget ska redovisas senast 
den 31 maj 2019 till regeringskansliet. 

Svensk Kollektivtrafik vill i detta brev ta upp två frågeställningar;  

dels utredningstidens omfattning och betydelse för ökad säkerhet, dels med vilka 
aktörer som Trafikverket ska samråda med.  

Med hänsyn till den betydelse som regeringen fäster vid uppdraget att bidra till ökad 
säkerhet vid och i anslutning till den statliga järnvägsanläggningen samt det faktum 
som regeringen anger att det årligen sker ett stort antal incidenter och olyckor vid 
landets plankorsningar är tiden för uppdragets genomförande orimligt kort. Syftet är 
att nå förbättrad säkerhet i järnvägsanläggningen samt att Trafikverket ska 
genomföra analys av konsekvenser vid en eventuell omprioritering i anslag för 
genomförande av åtgärder. Regeringens mål och syfte ställer sig Svensk 
Kollektivtrafik helt bakom. 

Med hänsyn till den snäva tidsram som Regeringen satt för att genomföra uppdraget 
är det enligt vår uppfattning svårt att se hur Trafikverket ska hinna med ett så pass 
omfattande arbete med beaktande av att den statliga järnvägsanläggningen omfattar 
hela landet. Att dessutom klara samrådsprocessen med tågoperatörer och andra 
berörda parter under, så vitt vi uppfattat, endast en arbetsvecka är orimligt. Ett seriöst 
och genomgripande arbete med kartläggning, riskbedömningar och åtgärdsförslag 
samt analysera ekonomiska konsekvenser vid eventuella omprioriteringar kan 
rimligen inte klaras under en sådan kort tidsperiod.  
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Den andra frågeställningen avser samrådsprocessen och därmed med vilka parter 
som samråd sker. Svensk Kollektivtrafik har som bransch- och intresseorganisation 
för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) och länstrafikbolagen i Sverige 
reflekterat kring uppdragets utformning, vikt och betydelse för ökad säkerhet samt 
med vilka parter som samråd sker. Med hänsyn till att 86 % av landets 
persontågresor sker som regionaltågtrafik där RKM är dels beställande och 
planerande part av trafiken, dels är direkt eller indirekt ägare av trafikavtalen (TRAV) 
finns erfarenheter och kunskaper som har betydelse för att identifiera och bedöma 
behovet av riskreducerande åtgärder i det regionala järnvägsnätet. Det är mycket 
uppseendeväckande att regionerna och RKM inte omnämns trots att de är mycket 
viktiga aktörer i denna fråga. RKM har dessutom i de fall de har egna lokala eller 
regionala trafiksystem stor möjlighet att till Trafikverket komplettera kunskap och 
erfarenheter genom sin regelbudna dialog med såväl de trafikföretag som den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten har trafik- eller samarbetsavtal med, som 
berörda kommuner inom respektive region. 

Vidare anser Svensk Kollektivtrafik att  Trafikverket i samrådsprocessen borde 
identifierat och sett betydelsen av regionernas uppdrag och roll som 
Länsplaneupprättare för regional infrastruktur samt därmed beaktat regionernas nära 
samarbete med Trafikverket i planering och utveckling av väg- och järnvägs-
infrastrukturen. 

Sammanfattningsvis anser Svensk Kollektivtrafik att förutsättningarna för det 
betydelsefulla uppdrag som regeringen givit Trafikverket omgärdas med alltför snäva 
tidsramar för att hinna föreslå åtgärder och ekonomiska förutsättningar som i 
praktiken leder till en förbättrad säkerhet inom den statliga järnvägsanläggningen. 
Det är enligt vår uppfattning en stor brist att Trafikverket inte identifierat och 
genomfört någon dialog med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och övriga 
regionala organisationer under samrådsprocessen . 

 

För Svensk Kollektivtrafik, 

 

 
Helena Leufstadius           Caj Rönnbäck 

VD Strateg tågtrafik och järnväg 

 


