
Järnvägskorsningar 

 

Ordlista 

Järnväg ......................... bana för tåg 

Korsning ....................... två gator korsar varandra 

Korsa ............................ fara över, passera tvärs över 

Ljudsignal ..................... ge signal (via ljud) 

Bom, bommar ............... stång, barriär  

Olycka ........................... tragisk händelse 

Strunta i ........................ inte bry sig om, ignorera 

Chansar ........................ försöka, ta en chans, riskera 

Hinner ........................... komma i tid 

Vinkel ............................ öppning mellan två rätta linjer 

Kryssmärke ................... kryss + märke  

Spår .............................. märke, bana, räls, led 

Spårväg ........................ bana för spårvagn  

Håll ............................... riktning, sida, plats, avstånd 

Släcka ........................... få att sluta brinna, få att slockna 

Varningsljus .................. varningssignal  

Försiktigt ....................... aktsam, varsam 

Hamnar ......................... bli placerad, komma 

Körbana ........................ väg, vägbana 

Stoppskylt ..................... stanna, hinder  

 

Film 

https://www.youtube.com/watch?v=pY9aP6Dd40E  

https://www.youtube.com/watch?v=pY9aP6Dd40E


Järnvägskorsning, järnvägsöverfart och plankorsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Först när du kommer mycket nära denna järnvägskorsning kan du 

bedöma sikten. Sänk därför hastigheten innan. 

Det som gör järnvägskorsningar så farliga är att tågen inte kan väja  

(de kan ha en bromssträcka på 1 km) samtidigt som de är mycket 

större än bilen och kör med mycket högre fart. Detta gör att nästan 

allt ansvar vilar på dig som bilförare. 

Avstånd till järnvägskorsning 
 

1:  Längst avstånd, alltså märket du ser först. 

 

 

 

 

 

2:  Märket i mitten. 

 

 

 

 

3:  Kortast avstånd, alltså märket du ser sist. 
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Bommar 

 

  
 

  
 

 

Järnvägsbommar 

 

   
 

   
 

 



Varning för järnvägskorsning utan bommar 

 

 

 

 

 



 

SUBSTANTIV 

SINGULAR PLURAL 
OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM 

en järnväg järnvägen järnvägar järnvägarna 

en korsning korsningen korsningar korsningarna 

en signal signalen signaler signalerna 

en olycka olyckan olyckor olyckorna 

ett spår spåret spår spåren 

 

 

VERB 
presens imperfekt perfekt 

korsar korsade har korsat 

släcker släckte har släckt 

bedömer bedömde har bedömt 

varnar varnade har varnat 

hinner hann har hunnit 

 

 

ADJEKTIV 
positiv komparativ superlativ 

stor större  störst 

hög högre högst 

låg lägre lägst 

kort kortare kortast 

snabb snabbare snabbast 

 


