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SAMMANFATTNING 

Bakgrund/syfte 
Ombyggnad av vändslinga och hållplats vid Opaltorget planeras. Ombyggnaden skall 
göra det möjligt att trafikera hållplatsen med två spårvagnslinjer med en turtäthet på 7-8 
minuter. Befintligt teknikhus tas bort och ersätts med bil- och cykelparkeringar i 
vändslingan. Vändslingan kommer även delvis att passera genom ett lägenhetshus. En 
ombyggnad av GC-övergången vid Smaragdgatan planeras även. Denna ombyggnad 
syftar till att ersätta GC-tunneln under spårvägen och på så vis öka tryggheten vid 
Smaragdgatan. Trafikkontoret har givit COWI AB uppdraget att genomföra en riskanalys 
som skall uppfylla de krav som Transportstyrelsen ställer i samband med att förändringar i 
spårvägssystemet planeras. 

Syftet med riskanalysen är att identifiera de orsaker och förhållanden som kan leda till 
påverkan på trafiksäkerheten i samband med ombyggnaderna samt föreslå lämpliga 
skyddsåtgärder eller förändringar för att förbättra situationen med avseende på 
trafiksäkerhet. Målet är att, efter genomförd analys, kunna bedöma om säkerheten efter 
förändringen kan bli minst lika säker som i dagsläget, vilket är den nivå på säkerhet som 
eftersträvas. 

Metod 

En riskanalys baserad på "What-If" analysmetodik har genomförts. Analysen har 
genomförts i en arbetsgrupp med representanter för Trafikkontoret, Göteborgs Spårvägar 
och BD Järnvägskonsult AB. I What-If analysen har tänkbara händelser som kan påverka 
säkerheten i samband med förändringen identifierats. Frågor/problem har identifierats av 
gruppen, tänkbara konsekvenser har listats tillsammans med det skydd 
(säkerhetshöjande åtgärder) som finns eller planeras. Därefter har förslag till 
säkerhetshöjande åtgärder föreslagits.  

Efter att skyddsåtgärder har föreslagits görs en bedömning huruvida situationen bedöms 
kunna bli tillräckligt säker (minst bibehållen säkerhetsnivå) för att en ombyggnad skall 
kunna ske. Vid bedömning förutsätts att alla föreslagna skallkrav implementeras.   

Resultat 
Analysgruppen bedömer att en säkerhetsnivå motsvarande dagens går att uppnå ifall 
föreslagna skallkrav införs. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och Syfte 

Ombyggnad av vändslinga och hållplats vid Opaltorget planeras med byggstart 
under år 2012-2013. I ombyggnaden ingår två nya hållplatslägen för spårvagn 
som ligger utmed var sitt spår med separata av- och påstigningshållplatser. 
Ombyggnaden skall göra det möjligt att trafikera hållplatsen med två 
spårvagnslinjer. Befintligt teknikhus tas bort och ersätts med bil- och 
cykelparkeringar i vändslingan. Vändslingan kommer även delvis att passera 
genom ett lägenhetshus. En ombyggnad av GC-övergången vid Smaragdgatan 
planeras även. Denna ombyggnad syftar till att ersätta GC-tunneln under 
spårvägen och på så vis öka tryggheten vid Smaragdgatan. 

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter om internkontroll för tunnelbana och 
spårväg JvSFS 2007:5, § 9 [1] skall "När ny teknik, nya principer, väsentliga 
förändringar i existerande organisation eller oprövade lösningar som har en 
trafiksäkerhetsmässig betydelse avses att införas ska riskanalys, eller i enklare 
fall riskbedömning, utföras, verifieras och dokumenteras".  

Trafikkontoret har givit COWI AB uppdraget att genomföra en riskanalys som 
skall uppfylla de krav som Transportstyrelsen ställer. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med riskanalysen är att identifiera de orsaker och förhållanden som kan 
leda till påverkan på trafiksäkerheten i samband med ombyggnaderna samt 
föreslå lämpliga skyddsåtgärder eller förändringar för att förbättra situationen 
med avseende på trafiksäkerhet. Riskanalysen genomförs i enlighet med kraven i 
Transportstyrelsens regler för internkontroll. 

Målet är att, efter genomförd analys, kunna bedöma om personsäkerheten efter 
förändringen kan bli minst lika säker som i dagsläget, vilket är den nivå på 
säkerhet som eftersträvas.   

1.3 Metod 

Riskanalysen har genomförts med representanter från Göteborg Spårvägar (GS), 
Trafikkontoret (TK) och BD Järnvägskonsult AB. Arbetet med analyserna har 
genomförts genom följande huvudsakliga aktiviteter: 

A. What-if analys 

Riskanalysen har genomförts i form av en What-If analys. Metodik och deltagare 
redovisas i kapitel 3. Analysblad återfinns i bilaga A och B.  

B. Förslag på säkerhetshöjande åtgärder (del av What-if analys) 

Baserat på resultaten av analysgruppsmötet har förslag på säkerhetshöjande 
åtgärder tagits fram. Dessa skyddsåtgärder/rekommendationer återfinns också i 
analysbladet i bilaga A och B under kolumnen "rekommendationer".  

C. Värdering  

En slutlig värdering har gjorts huruvida ombyggnaden bedöms kunna bli (minst) 
lika säker eller säkrare jämfört med den befintliga situationen, efter att föreslagna 
skyddsåtgärder har förts in.  
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1.4 Avgränsningar/omfattning 

Riskanalysen omfattar enbart aspekter relaterade till trafiksäkerhet. Tillgänglighet 
och funktion analyseras endast övergripande.  

Analysen utgår ifrån 32 meters vagnar (ingen hänsyn tas till eventuella längre 
vagnar).   

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANALYSEN 

2.1 Planerade förändringar/tekniska förutsättningar   

Nedan beskrivs kortfattat vissa antaganden och förutsättningar för analysen: 

GC-övergång Smaragdgatan: 

 Spårområdet är idag och skall även efter ombyggnad vara särskild 
banvall  

 STH 60 km/h på sträckan och STH 30 km/h vid infart eller passage till 
hållplats. 

Vändslinga Opaltorget: 

 Spårområdet är idag och skall även efter ombyggnad vara särskild 
banvall  

 STH 60 km/h innan hållplatserna 

 Slingan kommer att korsas för att nå bilparkeringen i vändslingan samt en 
av ingångarna till lägenhetshuset som delvis överbygger vändslingan. 

 Inom analysområdet finns en motväxel och en medväxel.  

Följande bakgrundsmaterial har använts för analysen: 

 Ritning, Opaltorget Trafikförslag 120507 [2] 

 Presentationsmaterial från Opal Meeting 2012-04-24 [3] 

 Ritning, 2012-04-19 [4] 

 Presentationsmaterial/Illustrationer från Krook & Tjäder 2012-02-08  [5]  

Principskisser och illustrationer återfinns i bilaga E. 

2.2 Operationella förutsättningar 

Trafikkontoret (TK) driver spåranläggningen utifrån Lag om säkerhet vid 
tunnelbana och spårväg och det är TK som har det fulla ansvaret för 
spåranläggningen och trafiksäkerheten och dess brukande. Trafikkontoret har 
även ansvaret för övriga anläggningar såsom gång och cykelbanor.  

GC-övergången vid Smaragdgatan samt vändslingan vid Opaltorget trafikeras 
idag av spårvagnslinje 1 och 7. Efter en ombyggnad skall spårvagnslinjer 1 och 7 
fortsätta trafikera slingan och GC-övergången, då med en turtäthet på 7-8 
minuter.  
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3 WHAT-IF METODIK 

I detta kapitel beskrivs den analysmetod som används generellt samt hur 
metodiken tillämpats specifikt för detta projekt. 

”Vad händer om” analys är en metod för att identifiera risker som använts flitigt 
t.ex. inom processindustrin. Potentiella risker med ett system identifieras där 
genom att ställa frågor som; ”Vad händer om vi får fel råvara?”, ”Vad händer om 
vi får en förorening i råvaran?”, etc. Vid en tillämpning av metodiken för tekniska 
förändringar i trafiksystem anpassas frågorna till att spegla den aktuella 
problematiken. Sålunda ställer man t.ex. frågorna "vad händer när buss skall 
köra i spårområdet?", "Vad händer vid infart till hållplats?", etc. 

Granskningen utförs som en strukturerad ”brainstorming” av en grupp av erfarna 
personer med god teoretisk och praktisk kunskap om aktuella system och 
operationer. Arbetet leds och dokumenteras av en ordförande och en 
sekreterare.  

3.1 Metodik 

Normalt inleds arbetet med att definiera systemet som skall studeras. Det är här 
av vikt att inte välja alltför stora systemdelar som blir svåröverskådliga. 
Grundregeln är att hellre välja mindre delar än för stora delar.  

Den planerade förändringen är begränsad i sin utbredning och av sin karaktär 
och därför görs enbart två indelningar. Första delen är GC-övergång vid 
Smaragdgatan och den andra delen är vändslinga vid Opaltorget (driftskede).  

Under analystillfället uppmanas gruppen att ställa relevanta frågor/identifiera 
skadehändelser inom de delområden som studeras. Först sammanställs alla 
frågor/skadehändelser som gruppen kommer på. De ställda frågorna besvaras 
sedan genom att gruppen värderar vilka konsekvenser som kan uppstå om det 
aktuella felet inträffar, vilka skydd som finns och om ytterligare säkerhetshöjande 
åtgärder erfordras. Bedömning av sannolikhet och konsekvens genomfördes 
enligt kriterier i nästkommande kapitel.  

3.2 Bedömning och värdering av risker 

I samband med att risker identifieras i What-If analysen görs en bedömning om 
risken kan accepteras eller om ytterligare säkerhetshöjande åtgärder krävs. 
Denna bedömning baseras mer eller mindre uttalat på en värdering av ”hur 
sannolikt är det att händelsen inträffar?” och ”Hur allvarlig kan konsekvensen 
bli?” Det kan ofta vara svårt att göra denna bedömning utifrån en ostrukturerad 
diskussion. Här kan användandet av en enkel subjektiv indexmetod vara 
användbart. 

Sannolikhet och konsekvens av en viss skadehändelse bedömdes utifrån 
nedanstående enkla indexmetod. 

Sannolikheten för att en viss olyckshändelse skall inträffa bedöms enligt dessa 
fem klasser: 

Tabell 1, Sannolikhetsklasser 

Sannolikhetsklass Benämning Frekvens 

A Mycket sannolik >10 gång/år 

B  1-10 gång/år 

C Sannolik 1 gång /1-10 år 

D  1 gång /10-100 år 

E Osannolik <1 gång /100 år 



Riskanalys ombyggd vändslinga Opaltorget 

k:\söder\plangruppen\planer\pågående\05-0636 opaltorget\04.utställning\utredningar\risk\120625 riskanalys - ombyggd vändslinga opaltorget samt gc-övergång för 

smaragdgatan.docx/x     7 

På ett liknande sätt bedömds konsekvensen i fyra klasser. Avseende 
personskador går skalan här från mindre olycka till omfattande olycka enligt 
GSS:s grader av begreppen olycka och tillbud. (Nedanstående tabell är ett 
utdrag ur SPV 1.A) 

Tabell 2, Konsekvensklasser 

Grad Benämning Beskrivning 

4 Mindre olycka Enbart materiella skador högst 100 000 kr 

5 Olycka Lindriga personskador. Skador på vagnar och 
spåranläggning samt omgivning för högst 1,5 
Mkr. 

6 Allvarlig olycka Allvarliga personskador eller dödad. Skador på 
vagnar och spåranläggning samt omgivning för 
över 1,5 Mkr. 

7 Omfattande 
olycka 

Flera dödade personer, stora materiella skador 
på vagnar och omgivning för över 10 Mkr 

 

I SPV 1.A tillämpas ytterligare fyra grader, grad 0-3, som utelämnats då målet 
med analysen är att identifiera olyckor som leder till materiella- eller 
personskador.  

Det är viktigt att notera att man vid ovanstående bedömning måste beakta 
sambandet mellan sannolikhet och konsekvens. Den angivna 
sannolikhetsklassen skall reflektera angiven konsekvens och inte sannolikheten 
för att händelsen inträffar i sig själv. En viss händelse (t.ex. urspårning) kan vara 
relativt frekvent medan en allvarlig konsekvens endast uppstår under vissa 
omständigheter. 

Föreslagna skyddsåtgärder klassas enligt ”skall” och ”bör”. De rekommendationer 
som beskrivs med ”skallkrav” skall införas för att situationen på området skall 
kunna bedömas vara minst lika säker som befintlig situation. Om ”bör” 
rekommendationer förs in kan situationen förbättras.  

3.3 Genomförande 

Riskanalysmöten har genomförts vid två analystillfällen (se tabell 3 för deltagare 
och datum). Analysgruppen har bestått av personal från Göteborgs spårvägar 
(GS), Trafikkontoret (TK) och BD Järnvägskonsult AB. Mötet har letts och 
dokumenterats av COWI AB.  

Tabell 3, Deltagare i analysgruppsmöten och datum för genomförandetillfällen  

Namn Företag 17/4-2012 24/4-2012 

Peter Rydén Trafikkontoret X X 

Jan Gaffby Göteborgs Spårvägar X  

Bertil Dahlgren BD Järnvägskonsult AB X X 

Gert Swenson  COWI AB X X 

Maria Bergh COWI AB X X 
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4 RESULTAT OCH SLUTSATS 

4.1 Resultat  

I What-If analysen har tänkbara händelser som kan påverka trafiksäkerheten i 
området identifierats. Frågor/problem har av gruppen identifierats och tänkbara 
konsekvenser har listats tillsammans med det skydd (säkerhetshöjande åtgärder) 
som planeras eller som redan finns. Därefter har sannolikheter och konsekvenser 
bedömts. Där så ansetts påkallat, har säkerhetshöjande åtgärder 
rekommenderats. 

Analysgruppen har identifierat 3 möjliga skadehändelser för ombyggnaden av 
GC-övergången vid Smaragdgatan, dessa återfinns i bilaga A. Analysgruppen 
har tagit fram fyra (4) ”skallkrav” kopplade till dessa skadehändelser. 
Analysgruppen har identifierat 8 möjliga skadehändelser för ombyggnad av 
vändslingan vid Opaltorget, dessa återfinns i bilaga B. Analysgruppen har tagit 
fram tretton (13) ”skallkrav” kopplade till dessa skadehändelser. 

"Skallkrav" måste genomföras för att säkerheten i området skall bli minst lika 
säker som i dagsläget. Alla skallkrav återfinns i rekommendationslista i 
analysbladet i bilaga C och D.  

4.2 Slutsats  

Analysgruppen bedömer att en säkerhetsnivå motsvarande dagens går att uppnå 
ifall föreslagna skallkrav införs. 
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Projekt: Opaltorget Senaste rev: 2012-06-25  

Delområde: GC-övergång för Smaragdgatan Analysdag: 2012-04-24 

Material:  Person  

Nr Skadehändelse Möjliga orsaker Konsekvens Befintligt skydd/ 
Vidtagna åtgärder 

K-
klass 

S-
klass 

Rekommendation 

1 Upphinnande olycka 
(spårvagn-spårvagn) 

Längre uppehållstid pga 
att vi får en GC-
övergång. 

 

 

Materiella skador  

 

Personskada 

 

Hyfsat god sikt 

 

Plant 

 

STH 60 km/h på sträckan 
och STH 30 km/h vid 
infart eller passage till 
hållplats. 

6 D - 

2 Personskada Obehöriga i spårområde. 

 

GC-övergång gör att 
mitträcke kommer att 
saknas på delar av 
sträckan. 

Personskada  Platsen är och skall vara 
utformad så att den 
uppfyller krav för särskild 
banvall.   

6 D - 
 

3 Personskada: Gående, 
cyklister och 
mopedister blir påkörda 
när de passerar GC-
övergång. 

Passage av övergång 
 
Cyklister och mopedister 
som kommer från öster 
har nedförslut mot 
hållplatsen. 

Personskada 
 
Materiella skador 

Hyfsat god sikt 

 

STH 60 km/h på sträckan 
och STH 30 km/h vid 
infart eller passage till 
hållplats. 

6 C Passagerna skall utformas enligt TPU. 
 
Hållplatsen skall vara saxad med 
övergång i mitten. 
 
Åtgärder skall tas för att få ner 
cyklisters och mopedisters hastighet, 
främst för de som kommer från öster.  
 
Uppmärksamhetssignal/stopplikt för 
övriga (ej spårvagn) skall utvärderas. 
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Projekt: Opaltorget Senaste rev: 2012-06-19 

Delområde: Vändslingan vid Opaltorget - Driftskede Analysdag: 2012-04-17 

Material:  Person  

Nr Skadehändelse Möjliga orsaker Konsekvens Befintligt skydd/ 
Vidtagna åtgärder 

K-
klass 

S-
klass 

Rekommendation 

1 Urspårning i motväxlar 
 

Snö och is i spår har ej 
smält på grund av att 
växelvärme ej fungerar 
 
Växelfel t ex: slinga 
fungerar inte så att växel 
kan läggas om under 
vagn 

Materiella skador Växelvärme 
 
 
 

4 D Växelkontrollsignal skall finnas, ev 
signalsäkerhetsanläggning. 
 
Nya underhållsrutiner skall föras in och 
underhållsrutiner för växlar skall ses 
över.  

2 Urspårning i medväxel 
  
 

Växelfel: tunga kan vara 
av. 
 
Vid plogning packas 
snö/is ner i spår.  
 
Smältvatten från det 
upphöjda grönområdet 
rinner ner i spåret och 
fryser till is.  
 
Sten i växel 

Materiella skador Växelvärme 4 E Snöröjningsrutiner skall ses över.  
 
Grönområdet skall dräneras så att 
vatten ej rinner in i spåranläggningen.  
 
Kommentar: 
Analysgruppen tror inte att det är någon 
stor risk för packning av snö/is. 

3 Upphinnande olycka 
(spårvagn-spårvagn) 

"Halka" på grund av t.ex. 
löv i spår.  

 

Stopp innan motväxel 
pga fullt på hållplatserna 

 

Stopp pga fel i växel  

 

Nedförslut 

Materiella skador  

 

Personskada 

 

 

 

God sikt 

 

 

6 D Signalsäkerhetsanläggning från 
hållplats Smaragdgatan bör finnas. 
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Projekt: Opaltorget Senaste rev: 2012-06-19 

Delområde: Vändslingan vid Opaltorget - Driftskede Analysdag: 2012-04-17 

Material:  Person  

Nr Skadehändelse Möjliga orsaker Konsekvens Befintligt skydd/ 
Vidtagna åtgärder 

K-
klass 

S-
klass 

Rekommendation 

 

Hög hastighet, STH 60 
km/h på sträckan 

4 Påkörning av 
underhållspersonal/ 
underhållsfordon 

Underhålls-/ service- 
/snöröjnings- 
personal/fordon 

Materiella skador 
 
Personskada 

 4 D Infart och uppställningsplats skall finnas 
till teknikhus. 
 
Befintliga rutiner för underhåll skall ses 
över och uppdateras med nya 
förutsättningar.  

5 Personskada Obehöriga i spårområde. 

 

Risken för obehörig i 
spårområdet ökar pga 
parkeringsplats och entré 
till och från bostäderna i 
form av hiss och trappor. 

 

Personskada  Befintlig slinga är 
avgränsad med staket. 

 

 

6 B Platsen skall vara utformad så att den 
uppfyller krav för särskild banvall. 
 
Slingan skall avgränsas på både insida 
och utsida med staket med endast två 
övergångar över spåren, en vid 
fordonsöverfarten och en vid 
gångöverfarten mellan ankommande 
och avgående hållplatslägen. 
 
Mitträcke skall finnas mellan 
hållplatserna.  
 
Elsäkerhetsverkets bestämmelser för 
skydd av starkströmsanläggning ska 
följas. 
 

6 Kollision vid utfart från 
hållplats (vagn-vagn) 
 

Vagnar från ordinarie 
hållplats kör ut samtidigt 
(det är två linjer) 

 

Materiella skador Högerregel  

 

4 D Utfart från hållplats skall signalregleras. 
Villkoret skall vara att framförvarande 
vagn ska ha lämnat slingan innan vagn 
får lämna hållplats. 
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Projekt: Opaltorget Senaste rev: 2012-06-19 

Delområde: Vändslingan vid Opaltorget - Driftskede Analysdag: 2012-04-17 

Material:  Person  

Nr Skadehändelse Möjliga orsaker Konsekvens Befintligt skydd/ 
Vidtagna åtgärder 

K-
klass 

S-
klass 

Rekommendation 

7 Personskada: Personer 
blir påkörda när de 
passerar 
hållplatsövergång 

Passage av övergång till 
hållplats eller till 
bostäder/parkering 
 
 

Personskada Låga hastigheter 5 B Passagerna skall utformas enligt TPU.  
 
Slingan skall avgränsas på både insida 
och utsida med staket med endast två 
övergångar över spåren, en vid 
fordonsöverfarten och en vid 
gångöverfarten mellan ankommande 
och avgående hållplatslägen. 
 
Kontakt bör tas med Trafikverket för att 
diskutera utformning av passage. 

8 Vägtrafikolycka (fordon-
spårvagn) 

Fordon som ska till 
korttidsparkering eller 
handikapplatser passerar 
spåret. 

Materiella skador Låga hastigheter för 
spårvagnen. 

4 C Korsningen skall skyltas varning för 
korsande spårväg och ha 
uppmärksamhetssignal.  
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Rekommendationslista för GC-övergång vid Smaragdgatan
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Rekommendation Återfinns 
Passagerna skall utformas enligt TPU. 3 

Hållplatsen skall vara saxad med övergång i mitten. 3 

Åtgärder skall tas för att få ner cyklisters och mopedisters hastighet, främst för de som kommer från öster. 3 

Uppmärksamhetssignal/stopplikt för övriga (ej spårvagn) skall utvärderas. 3 
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Rekommendationslista för vändslinga vid Opaltorget - Driftskede
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Rekommendation Återfinns 
Växelkontrollsignal skall finnas, ev signalsäkerhetsanläggning. 1 

Nya underhållsrutiner skall föras in och underhållsrutiner för växlar skall ses över. 1 

Snöröjningsrutiner skall ses över.  2 

Grönområdet skall dräneras så att vatten ej rinner in i spåranläggningen. 2 

Signalsäkerhetsanläggning från hållplats Smaragdgatan bör finnas. 3 

Infart och uppställningsplats skall finnas till teknikhus. 4 

Befintliga rutiner för underhåll skall ses över och uppdateras med nya förutsättningar. 4 

Platsen skall vara utformad så att den uppfyller krav för särskild banvall. 5 

Slingan skall avgränsas på både insida och utsida med staket med endast två övergångar över spåren, en 
vid fordonsöverfarten och en vid gångöverfarten mellan ankommande och avgående hållplatslägen. 

5 

Mitträcke skall finnas mellan hållplatserna.  5 

Elsäkerhetsverkets bestämmelser för skydd av starkströmsanläggning ska följas. 5 

Utfart från hållplats skall signalregleras. Villkoret skall vara att framförvarande vagn ska ha lämnat slingan 
innan vagn får lämna hållplats. 

6 

Passagerna skall utformas enligt TPU.  7 

Slingan skall avgränsas på både insida och utsida med staket med endast två övergångar över spåren, en 
vid fordonsöverfarten och en vid gångöverfarten mellan ankommande och avgående hållplatslägen. 

7 

Kontakt bör tas med Trafikverket för att diskutera utformning av passage. 7 

Korsningen skall skyltas varning för korsande spårväg och ha uppmärksamhetssignal. 8 
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Figur E.1, Principskiss för vändslingan vid Opaltorget och GC-övergång vid Smaragdgatan. [2] 
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Figur E.2, Principskiss för vändslingan vid Opaltorget. [2] 
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Figur E.3, Principskiss för GC-övergång vid Smaragdgatan. [2] 
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Figur E.4, Principskiss för vändslingan vid Opaltorget. [4]  
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Figur E.5, Principskiss över hur slingan vid Opaltorget passerar genom lägenhetshuset. [4] 
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Figur E.6, Illustration över vändslingan vid Opaltorget. [3] 
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Figur E.7, Illustration över vändslingan vid Opaltorget. [5] 


