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Riskområdenen
•••
•

Risk för drift –
Påföljden av ett
fel i anläggning

•

Risk för
gondolresenär –
risker som direkt
eller indirekt
påverkar
gondolresenärerna

•

Risk för
trafikanter –
olika situationer
som kan påverka
trafikanter

•

Risk för
omgivning –
Vad som
påverkar
fastighetsägare
eller andra
anläggningar
som följd av
händelse i
linbanekorridoren

Sammanfattning
Genom att belysa olika scenarier gällande trafikpåverkan och
påverkan för trafikanter, gondolresenärer, omgivning, drift har
riskinventeringen mynnat ut i att den risken med högst riskfaktor
blev terrorattack. Den höga hotfaktorn runt om i världen och
händelser som dessutom utspelats i Stockholm lägger ribban för
hur vi i framtiden på något sätt bör betrakta påföljden av en
attack. För Linbanan kan det innebära att själva anläggningen
byggs mer robust. Dock är det omöjligt att förutse eller helt
skydda sig mot attacker men sannolikheten är ganska låg att det
händer.

Rapport av Fredrik Magnusson
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Inledning
För att förstå hur vi bedömt olika risker och scenarier följer här en förklaring.
När ett riskområde inom trafikanter har konstaterats belyses problembeskrivning och orsak.
Därefter påbörjar riskanalysen enligt nedan.

Riskfaktor fås genom att de olika riskbedömningskategorierna multipliceras med varandra:
Sannolikhet = hur stor risken är att det kan hända.
1=liten/accepterad risk
2=viss risk
3=påtaglig risk
4=allvarlig risk
5=mycket stor/allvarlig risk

Konsekvens = hur stor skada/konsekevens det blir
om det händer
1=försumbar
2=kännbar
3=stor
4=mycket stor
5=förödande/katastrof/Bryter mot lag
Upptäcka = Hur lätt det är att upptäcka risken t.ex. att
trucken backar mot mig.
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1=mycket lätt att upptäcka
2=lätt att upptäcka
3=svårt att upptäcka
4=mycket svårt att upptäcka
5=omöjligt att upptäcka
Riskfaktor = produkten av de ifyllda riskbedömningarna. Gruppen bestämmer var
acceptansgränsen går varav
Grön - ok
Orange – Mindre risk
Röd – Hög risk

När riskfaktorn är konstaterad följer handlingsplan enl nedan:
åtgärd = fyller man i det åtgärdsprogram som skall göras.
Justering = Hur lätt det är att genomföra åtgärden.
1=mycket lätt att justera
2=lätt att justera
3=svårt att justera
4=mycket svårt att justera
5=omöjligt att justera
Under åtgärdsansvarig avser vem som ser till att åtgärden genomförs och när den senast skall vara
genomförd.
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Resultat
Totalt behandlades 16 Risker för område ”Risk för trafikanter”. Inom Område ”Risk för drift”
bearbetades 10 risker, och under område ”Risk för gondolresenär” analyserades 7 risker. Och det
sista området ”Risk för omgivning” utvärderades 7 risker. Den risk som fick högst riskfaktor och
som i denna rapport hamnar på plats 1 var ”Risk för terrorattack” vilket inte är konstigt med tanke
på attacker som sker runt om i världen och som dessutom skedde i Stockholm våren 2017. Men
sannolikheten att det skulle hända Linbanan i Göteborg är tämligen låg dock är konsekvens
förödande och möjlighet till att upptäcka attacken innan det sker väldigt svår. Det går inte att
skydda sig 100 procent mot en attack men vi kan åtminstone betrakta risken i projekteringsfasen
genom att bygga pelare, stationer etc mer robusta.

Sannolikheten är tämligen ganska låg att scenariot inträffar
Konsekvensen kan vara förödande
Och det är mycket svårt att upptäcka innan risken inträffar

De risker som kom på delad andra plast finner vi inom två skilda riskområden, ”Risk för
trafikanter” och ”Risk för gondolresenär” och det första riskområdet avser ”Första genomförande av
plan för Linbana över statlig väg”. Orsaken till den höga riskfaktorn för ”Första genomförande av
plan för Linbana över statlig väg” är att det blir den första verkliga prövningen i tätort gällande
linbana. Den här risken generellt är av en helt annan natur jämfört med ”risk terrorattack” såklart
men den är absolut viktig och att den belyses och fångas i plan för framtida infrastruktur. Då
Linbana på sikt skall likställas med spårvagnstrafiken i Göteborg.

Sannolikheten för den här risken händer är väldigt hög, att det inte
går genomföra i plan.
Konsekvensen av att planen ej går att genomföra är allvarlig som i
sin tur försvårar fortsatt arbete med att implementera Linbanan i
Göteborg och Sverige.
Upptäcka risken är ganska svår att upptäcka. Vidare så är att
justera om den genomförs.
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D en andra risken ”Överfall i gondol” ställer höga krav på detaljplaneringen och hur man ska kunna
uppnå ”nollvision” i driftsfasen. Risken i sig är lätt att upptäcka men kan vara förödande för
personen som blir angripen i gondolen och sannolikheten att det händer är relativt stor.
Sannolikheten för den här risken ”överfall i gondol” händer är
väldigt hög, vilket ställer krav på bevakning/väktare under
driftsfasen.
Konsekvensen kan bli förkrossande för enskilda personer.
Att upptäcka risken är däremot relativt lätt. Men kan också väga
över till svår då vi inte kan veta vad enskilda personer har för
beskaffenheter och agenda.
Vidare så är risken enkel att justera om den genomförs under driftsfasen.

Under område ”Risk för gondolresenär” finner vi den tredje största risken ”Risk för skada på
resenär i gondol” vilket kan förorsakas av brandgasrök sprids i gondol och det i samband av brand
intill passerande gondol. Den risken är tidigare analyserad av Brandkonsult och det ställer krav på
säkerhetsavstånd och riskreducerande åtgärder i byggnader mm vilket skall betraktas under
projekteringsfasen.

Sannolikheten för den här risken inträffar är ganska låg och det
enligt statistik som brandkonsult analyserat. Men vissa
säkerhetsåtgärder krävs för att minimera risk för gondolresenär.
Konsekvensen kan bli enorma för gondolresenärerna
Att upptäcka risken är hög.
Att justera risken är ganska svår då det ställer krav på
fastighetsägare och Brf.er som måste godkänna som exempel
sprinkleranordning på fasad i de byggnader som angränsar till linbanan.
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Nästa risk hamnar på plats fyra och finns under riskområde ”Risk för gondolresenär” som handlar
om exploateringsplaner i bankorridoren. Och det ställer krav på att fastighetsägaren inte utformar
byggnader som medför risk för linbanan. Därav bör risken elimineras och skrivas in i detaljplan som
innebär att fastighetsägare och exploatörer måste följa vissa riktlinjer vid uppförande av byggnader
för att göra minimal brandutvecklingen vid linbanekorridoren.
Sannolikheten att risken inträffar är relativt stor, vilket ställer krav
på att detaljplanen utformas därefter.
Konsekvensen är ganska stor då brandgasspridningen och
brandstrålning i bankorridoren kan bli större då fastighetsägare
uppför byggnader utan brandtekniska åtgärder på fasad etc.
Att upptäcka risken är också ganska hög.
Att justera risken är ganska svår då det ställer krav på fastighetsägare och exploatörer om problemet
inte fångas i detaljplanen.
Nästa risk, på femte plats, som råder under riskområde ”Risk för gondolresenär” är återigen
terrorattack då särskild hotbild råder i Sverige eller just på Linbanan. Vilket i sin tur påverkar
station och trafikplats. Därutav krävs det kontinuerlig dialog med SÄPO och att projektet utformas
för att klara av framtida hotbilder.

Sannolikheten är låg att det inträffar
Men konsekvensen mycket stor för gondolresenärer och
Att upptäcka risken är såklart svår

Även här är det ganska svårt att justera risken för att uppnå minsta skada men Linbanan bör
utformas för att kunna motstå stora hotbilder.
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De risker som kom på sjätte plats råder under ”Risk för trafikanter” och ”Risk för drift”. Den första
risken avser ”Risk för haveri på linor eller gondoler som kan falla ner” och det pga brand eller
explosion längsmed linbanans sträckning. Denna risk betraktas i projekteringsfasen genom
säkerhetsavstånd till t ex Hamnbanan och genom riskreducerande åtgärder på byggnader såsom
fasadsprinkler eller brandväggar. Brandutredning är redan framtagen av brandkonsult FSD som
tagit fram en rapport och levererat till Trafikkontoret.

Sannolikheten att scenariot händer är relativt låg men
konsekvensen är förödande eller rent ut sagt lagbrott likställt
sabotage.
Att justera risken under projekteringsfasen är någorlunda lätt och
att realisera för att minska effekten för skada om olyckan eller
något annat händer.

Den andra risken är ”Risk för att systemet står still” vilket påverkar linbanans drift. Åtgärder för
denna risk kan vara säkerhetsavstånd och riskreducerande åtgärder som fångas under
projekteringsfasen.
Sannolikheten att framtidsbilden händer är någorlunda stor
konsekvensen kan bli förödande eller rent ut sagt lagbrott likställt
sabotage.
Och att upptäcka risken är relativt enkelt.
Att justera risken under projekteringsfasen kan vara svår då
mekanikfel och sabotage ej går att förutspå. Däremot bör en
underhållsplan förankras med trafikverket och berörda intressenter.
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Sedan följer två scenarier på plats sju med samma riskfaktor och riskområde ”Risk för trafikanter”
varav konsekvensen blir mycket stor om det händer, vilket är ”risken för fallande is/hårt packas snö
från linbanans kablar och gondoler” och scenariot ”fri sikt ovan väg”, att gondolerna stjäl
trafikanternas uppmärksamhet då gondolerna från och till Järntorget passerar Götatunnelns
mynning vilket i sin tur skulle kunna leda till olycka. Men det scenario skall självklart betraktas
under projektering och kontentan av en tidigare rapport framtagen at VTI blev slutorden - För att
inte i onödan locka förarna att titta länge på gondolerna föreslår vi att de görs så detaljfattiga som möjligt,
utan onödig text och utan reklam.
I likhet med varningsskyltar för lågtflygande flygplan i närheten av flygplaster kan det vara meningsfullt att
sätta upp en varningsskylt för gondolen, så att överraskningseffekten och därmed sannolikheten för en
ovillkorlig blickvändning till gondolen minskar Att passerande gondol skulle stjäla mer av en förares uppmärksamhet än att t ex mobilen ringer eller
föraren lägger blicken på speglar, vägskyltar eller kanske pratar med medpassagerare är låg enligt
analysen framtagen av VTI. Gondoler som passerar vägar i alperna är mycket vanliga och de
frambringar ingen ökad trafikfara därtill.
Sannolikheten att risken inträffar är tämligen låg men
konsekvensen kan bli hög. Att upptäcka risken är ganska lätt.
Risk för fallande is etc är enkel att justera/åtgärda och
leverantören har säker redan svar på hur man förhindra
problemet, vilket de säkerligen betraktat i tidigare projekt i tex
alperna.

Sedan har vi ytterligare två risker som hamnar på samma plats enligt ovan och det är ”klättring i
torn” under riskområde ”Risk för drift” och risk ”Brand- och rökutveckling utanför linbanan” inom
riskområde ”Risk för gondolresenärer”.
Den första risken kan inträffa om personer klättrar i torn vilket kan leda till personskada och stopp i
system. Tornen bör utformas med begränsande möjlighet att klättra och med larmslinga vid inträde
av torn.
Viss sannolikheten föreligger att det inträffar som leder till att
konsekvensen blir något märkbar. Att upptäcka risken är ganska
lätt om projektet följer rekommendationer i projekteringsfasen.
Att justera risken är tämligen enkel.
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Nästa risk är ”Brand- och rökutveckling utanför linbanan” som åsamkas av brand vid närliggande
fastigheter eller vid linbanestation. Brandutformningen av linbanan bör ske ihop med
brandkonsulter och leverantörer.

Sannolikheten att risken inträffar är tämligen låg men
konsekvensen kan bli hög. Att upptäcka risken är relativt lätt.
Justering i projektet är enkel

Följande 28 risker hamnar inom riskfaktor ”ok” då de anses lätta att avhjälpa och mycket ställer krav
på leverantören eller tas med i projekteringen.
Dessa risker är ganska eller mycket lätta att justera under projekteringsfasen eller genom att
trafikkontoret ställer krav på leverantör.
Riskinventeringen kommer med som en bilaga till denna rapport.
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Riskbedömning/analys

Inventering
Följt bestämmelser enligt:

Avser:
Område:

Brand

AFS Nr :

Drift

Gondolresenär

Trafikanter

Datum:

Omgivning

Medverkande/ Fredrik Thunstrom (Trafikverket), Per Carlberg (Trafikkontoret), Javad Homayoun (Sweco) Sulaiman El-Zoubi
Befattning: (Älvstranden), Erik Svedberg (Wsp-group) Åke Eriksson (Älvstranden), Erik Thune (Trafikkontoret), Fredrik
Magnusson (Pontarius)
Sändlista:

Annat :

Riskbedömning
Område

Inventering/Risk
Problembeskrivning
Observation

Tidigare gjord Riskanaly finns:

Uppföljning

Orsak

Kategori

Sannolikhet

Konsekvens

Upptäcka

Riskfaktor

Åtgärd

(Kommentar)

påverkar Linbanans drift

Projektering

2

5

2

20

Risk vid drift

Väder (åska, vind osv.)

Kraftiga vindar och oväder.

Projektering

2

2

2

8

Risk vid drift

Fyrverkeri mot gondoler

Fyrverkeri mot gondoler

Projektering

Risk vid drift

Klättring i torn

Personskada, stop i system

Projektering

Kollision med gondol (flygande föremål,
fåglar, drönare)
Kollision med gondol (flygande föremål,
flygplan)

Påverkan på kablar, gondoler och
människor.
Påverkan på kablar, gondoler och
människor
Påverkan på kablar, gondoler och
människor.
Påverkan på kablar, gondoler och
människor.

1
2
3
1
1
1
2
1

1
2
1
5
3
3
1
3

1
4
2
1
1
1
1
1

1
16
6
5
3
3
2
3

Brandutformning ihop med brandkonsulter och
leverantör
Utformning av begränsande möjlighet att klättra.
Larmslinga vid inträde av torn.
Systemet utformas tillräckligt robust. Plan- och
tillståndsskede beskriver konsekvenser.
Risk minskar med tydlig utmärkning.

3

3

3

27

Minska risk genom krav i detaljplan och bygglov

Projektering
Projektering

Risk vid drift

Påsegling på gondoler/ linor

Projektering

Risk vid drift

Påsegling på torn

Risk vid drift

Genomförbarhet av samlokalisering av
torn och DU1

Samlokalisering

Projektering

Risk vid drift

Svängande byggkranar

Påverkan på kablar, gondoler och
människor.

Projektering

Risk för gondolräsenär

Exploateringsplaner i bankorridoren

Fastighetsägare utformar byggnader etc
som medför risk för linbanan.

Projektering

Projektering

Risk för gondolresenär

Risk för skada på resenär i gondolrrr

Brandgasrök sprids till gondoler

Projektering

2

4

4

32

Risk för gondolresenär

Brand och rökutveckling utanför Linbanan

Brand från närliggande fastigheter eller
vid linbanestationer

Projektering

2

4

2

16

Risk för gondolresenär

Terrorattack ( särskild hotbild på
platsen?)

Påverkan på station och trafikplats.

Projektering

1

5

5

25

Risk för gondolresenär

Risk från hamnbanan

Brand vid hamnbanan då linbanan
passerar.

Projektering

1

1

1

1

Risk för gondolresenär

Överfall i gondol

Överfall

Driftfas

Risk för gondolresenär

Fri höjd ovan väg

Kollision med gondol

Projektering

1

5

1

5

Stjäl trafikanters uppmärksamhet

Projektering

2

4

2

16

Justera

Resurs

Drivnings-/
Åtgärdsansvarig

Åtgärdas
senast

Resultat

Datum

Sign

Klarmark

Säkerhets-avstånd och riskreducerade åtgärder.

Risk för att systemet står still.

Risk vid drift

2017-10-25

Handlingsplan

Risk vid drift

Risk vid drift

Lilla Bommen 1

Avd/plats:
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Krav från leverantör att linbanan ej är i drift under
kraftiga väderförhållanden.

Höjd väljs högre än Älvsborgsbron. Utmärkning på
plats och sjökort.
Projektering av tornläge alt. dimensionering av torn
vid påseglingsrisk
Tas hand om i utformningen, utformas enligt
förvaltarens krav
Minska risk genom krav i detaljplan och bygglov

3

TK

2019

1

TK

2019

2

TK

2019

1

TK

2019

2

TK

2019

2

TK

2019

1

TK

2019

1

TK

2019

1

TK

2019

1

TK

2019

3

TK

2019

Säkerhets-avstånd och riskreducerade åtgärder.
(dialog leverantör, ev spjällfönster)

2

TK

2019

Brandutformning ihop med brandkonsulter och
leverantör

3

TK

2019

2

TK

2019

1

Tk

2019

2

TK

2019

1

TK

2019

2

TK

2019

3

TK

2019

2

Tk

2019

2

TK

2019

1

TK

2019

Dialog med Säpo

Brandkonsult har behandlat frågan och det är ingen
risk pga säkerhetsavståndet till gondol och linor är
ovan riskzonen.
Tas med i detaljplanering

Risk för trafikanter

Fri sikt ovan väg

4

3

4

48

Risk för trafikanter

Terrorattack ( särskild hotbild på
platsen?)

Påverkan på station och trafikplats.

Projektering

2

5

5

50

Risk för trafikanter

Bländning

Bländning med laserstråle

Projektering

1

3

2

6

Risk för trafikanter

Bländning

Bländning från gondål mot trafikanter

Projektering

Risk för trafikanter

Brand i systemet och utrymning

Brand från närliggande fastigheter eller
vid linbanestationer

Projektering

1
1

3
4

2
2

6
8

Säkerhets-avstånd. Utredning tas fram gällande min
avstånd till gondol. Måste stipuleras i sjökort och
skyltning.

Säkerhets-avstånd. Analys tas fram.
Dialog med Säpo om deras synsätt på linbanan. Anl
byggs mer robust för att klara explosioner.
Krav på leverantör vid upphandling

Krav på leverantör vid upphandling
Brandutformning ihop med brandkonsulter och
leverantör

12

Risk för trafikanter

Risk för haveri på linor eller gondoler som Brand, explosion längs linbanans
kan falla ner.
sträckning

Risk för trafikanter

Risken med fallande is/hårt packad snö
från linbanans kablar och gondoler

Risk för trafikanter

Påkörningsskydd i nedfarten

Risk för trafikanter

(Säkerhet mot Järnväg, farligt gods,
elkraft osv.)

Risk för trafikanter

Risk för trafikanter

Första genomförande av plan för Linbana
över statlig väg. Det räcker inte med
detaljplan

Påverkan på person eller fordonstrafik

Projektering
Projektering

Planering
Trafik vid pelare
Första genomförande av plan för Linbana
Planering
över statlig väg

Risk för trafikanter

Förändrad trafiksituation och framförallt
gång och cykel

Risk för trafikanter

Negativ inverkan under driftfas

Risk för trafikanter

Risk för föremål som kastas ut eller på
annat sätt faller ned från gondolerna

Risk för omgivning

Risken med fallande is/hårt packad snö
från linbanans kablar och gondoler

Risk för omgivning

Inverkan av grundläggning på befintliga
konstruktioner

Risk för omgivning

Negativ inverkan av byggtrafik under
byggtid (Hagastationen)

Risk för omgivning

Brandgaser och strålning till omgivning
från gondolstation

Risk för omgivning

Fallande gondol/vajer

Risk för omgivning

Fallande torn

Risk för omgivning

Risk för föremål som kastas ut eller på
annat sätt faller ned från gondolerna

2

4

2

16

1

3

2

6

1

2

1

2

4

3

48

Byggtid

5

1

1

5

Driftfas

5

1

1

5

Planering

2

2

2

8

Projektering

1

3

3

9

Driftfas

1

2

2

4

Projektering

1

4

2

8

Projektering

2

2

2

8

Projektering

3

1

1

3

Planering

1

2

2

4

Projektering

1
1
1

2
3
5

1
1
1

2
3
5

1

4

2

8

Glassplitter på trafikanter
Fel på gondol p ga driftfel

20

4

Trafikförändning pga linbana

Beskjutning

Risk för trafikanter

2

Planering

Negativ inverkan på trafikanter
Negativ inverkan på trafik under drift och
underhållsinsatser

5

Första verkliga prövningen i tätort

Negativ inverkan på trafik under byggtid

Risk för trafikanter

2

Delar trillar ner på trafikanter

Påverkan på person eller fordonstrafik

Påverkan på person eller fordonstrafik
Påverkar andras anläggningar

Påverkar andras anläggningar
Brinner i station
Vajer går av, kraftig vind, infästning
havererar
Jordbävning, mekansisk kollaps,
trafikolycka

Projektering
Projektering
Projektering

Påverkan på person eller fordonstrafik

Säkerhets-avstånd och riskreducerade åtgärder.
Krav på leverantör vid upphandling. Teknisk
utredning tas fram gällande fallande is etc.
Leverantör tar fram dokument och test
Pelare dimensionerars för att klara påkörning, trfik
avleds med barriärer, krav på siktlinjer kommer att
inverka posititvt
Riskanalys för linbanans passage över hamnbanan
Skall prövars i planprocessen för linbanan. Prövar
som nytt trafikslag och tas med i detaljplan.
Utredning utför SBK planjurister. Tar fram en
beskrivning hur det skall tas med i plan.
Byggnationen skall planeras med övrig byggherrar
och samplaneras med pågående byggnationer inom
staden.
Drift och underhållsplaner tas fram och
kommuniceras med trafikverket
Alla korsningar etc kommer med i den övergripande
analysen och i föreslagen trafikutformning.
Splitterskyddat glas. Överförs till leverantör i
kommande skede.
Underhållsplan tas fram och kommuniceras med
beröda
Krav på leverantör vid upphandling. Kravspec för
glas.
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Krav på leverantör vid upphandling

Kontrollplan upprättas för utbyggnad mht riskobjekt
(bl a Götatunneln)
Byggnationen skall planeras med övrig byggherrar
och samplaneras med pågående byggnationer inom
staden.
Följer brandföreskrifter
Täcks av regelverket, krav leverantör
Krav på leverantör vid upphandling
Krav på leverantör vid upphandling
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