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Begrepp och akronymer
Haveri
Enligtdefinition från TSFS2010:122
olyckshändelse,
sominträffar med ett luftfartyg mellanden tidpunkt då en persongår ombordi
avsikt att flyga och den tidpunkt då samtligaombordvarandepersonerefter landninglämnat
luftfartyget, och som medför a) att ombordvarandeeller personpå eller utanför luftfartyget
genomhändelsenavlidereller får allvarlig kroppsskada,eller b) att betydandeskadauppstår
på luftfartyget eller egendomsom inte beordratsdärmed.
Systemeller systemet
I dennariskanalysdefinierassystemetsom den sammantagnaverksamhetenrörandebåde
helikopterflygplatsenoch närliggandeverksamhet,samt de gränssnitti vilka de samverkareller
påverkarvarandra.
ALARP
(AsLow AsReasonablyPracticable)princip för riskreduceringsom innebäratt risker reduceras
till en acceptabelnivå med skadeavverkande
åtgärderutifrån ett rimlighetsperspektiv.
Rimlighetenbedömsmed avseendepå avvägningenmellan värdet av den funktion som den
riskskapandeverksamhetenuppfyller, riskensstorlek,den riskavverkandeåtgärdenseffekt och
kostnad.
FATO
Enligtdefinition från TSFS2012:79
(FinalApproachand Take-Offarea) start- och landningsområdeför helikopter;definierat
områdeöver vilket slutfasenav inflygningmed övergångtill hovring eller sättning utförs och
från vilket en start påbörjas;tillgänglig sträckaför avbrutenstart kan inkluderas.
Lokalräddningstjänst/ Kommunalräddningstjänst
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I dennariskanalysanvändsbåde begreppetlokal räddningstjänstoch kommunal
räddningstjänst.Dessatvå begreppsyftar här på två olika funktioner, där lokal räddningstjänst
innebärhelikopterflygplatsensegenräddningstjänstoch säkerhetsansvarige
vilket inte är att
förväxlamed den kommunalaräddningstjänsten.I löpandetext i tabeller förekommer
förkortningenL.räddningstjänstsom då syftar till den lokalaräddningstjänsten.
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1.

Inledning

I nedanståendeavsnitt redovisasriskanalysenssyfte och bakgrund,samt gällande
förutsättningaravseendeanalysensomfattning, underlagoch säkerställandeav kvalitet.

1.1

Syfte och bakgrund

Syftet med riskanalysenär att studeramöjligaolycksriskerförknippademed den planerade
helikopterflygplatsenovanpåfastighetenTrollhättan30 i Stockholm.Detta görsfrämst utifrån
ett perspektivdär människorsliv och hälsa,systemets(helikopterflygplatsoch närliggande
verksamhet)säkerhetsamt den kommunalaräddningstjänstensförutsättning för insats
analyseras.
Vidareundersöksävenutformningenså att den aktuellahelikopterflygplatsenuppfyller de
kriterier för godkännandeenligt LuftfartslagSFS2010:5006 kap. 8 §, Luftfartsförordning
2010:7706 kap. 5–6 §§ samt under dennagällandeföreskrifter. Dockgenomförsdennadel av
analysenenbart utifrån ovan nämndaperspektivoch den övergripandekontrollen för
godkännandeoch säkerhetsbevisning
genomförsav PärBerglund,PärAir, Heli and SafetyAB.
Utöver detta faller samtligaflygplatserunder kategorinfarlig verksamhetenligt Lag(2003:778)
om skyddmot olyckor2 kap. 4 §. I och med detta är verksamhetsutövarenskyldigatt analysera
olyckorförknippademed verksamheten.
Med bakgrundi dessalagtexter,förordningaroch författningar analyserasdärför de
olycksriskersom kan förknippasmed verksamhetenvid helikopterflygplatsenpå fastigheten
Trollhättan30 i Stockholm.Detta för att undersökaeventuellabrister och föreslårimliga
skadeavverkande
åtgärderpå så vis att risknivånmot systemetkan ansesvara acceptabel.

1.2

Omfattning

I analysenhar hänsyninte tagits till långsiktigaeffekter av hälsofarligaämnen,buller eller
miljöfarligautsläpp.
I Myndighetenför samhällsskyddoch beredskapsförfattningssamlingMSBFS2014:2fastslås
följande avseendeomfattningenav riskhanteringsarbetevid flygplats:
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Bestämmelsernatar endastsikte på flygtrafikverksamheten.Endastden personaloch
utrustning som behövsför en effektiv räddningsinsatsi ett tidigt skedei händelseav ett
flyghaveriinom flygplatsensområdeberörs.
Med bakgrundi detta begränsarsig dennaanalystill att enbart undersökaolycksriskeri
helikopterflygplatsensdirekta närhet. Såledesanalyserasinte inflygningsbanoroch flygsträckor
i sin helhet, utan analysenavserendastolyckorsom direkt kan kommaatt ha inverkanpå
helikopterflygplatsenssäkerhet.Övrigsäkerhetsbevisning
mot Transportstyrelsens
regelverk
genomförsav PärBerglund,Pär Air, Heli and SafetyABoch behandlassåledesinte djuparei
dennaanalys.
Vidareutgår analysenfrån det, av verksamhetsutövarens
uppskattadeantal rörelserför den
aktuellahelikopterflygplatsen.Typenav luftfartsverksamhetbegränsasäventill att endast
inbegripahelikopterflygi förvärvssyfteoch för persontransport.
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1.3

Ritningsunderlag

Underlagtill dennahandlingutgörs av tillhandahållnaritningsfiler i PDF-format.
I de fall då övrigt underlaglegat till grund för analysenhänvisasdet till aktuellt underlag
löpandei rapporten.

1.4

Punkter under utredning

Vid upprättandeav dennasystemhandlinghar detaljprojekteringav helikopterflygplatsens
utförande ej genomförts,vilket innebäratt oklarheterkan råda och/eller att ytterligare
utredningeller beslut kan krävasinnan definitivt utförande kan redovisas.

1.5

Internkontroll

Riskanalysen
omfattasav Brandskyddslagets
kvalitetsledningssystem
som innebäratt en annan
konsult i företaget har genomfört en övergripandegranskningav rimligheteni de bedömningar
som gjorts och de slutsatsersom dragits(internkontroll). Initialer i kolumnenför internkontroll
på sidan2 bekräftar kontrollen.

2.

Ob jektsb eskrivning

Den aktuellahelikopterflygplatsenär belägenpå taket till fastighetenTrollhättan30 i
Stockholm.Byggnadenär uppförd i 13 våningsplanoch verksamhetersom bedrivsi byggnaden
utgörs av bl.a. butiksverksamhetsamt kontorsverksamhet.
I västeroch södervetter helikopterflygplatsenmot Gallerian,Hotel At Six,Hobo Hotell samt ett
bostadshusinnefattandefastigheterTrollhättan29, 33 och 31 samt i öster mot Regeringsgatan
och fastighetenSpektern13. Påtaket till ovan nämndahotell bedrivsäven
serveringsverksamhet
i form av takrestauranger.
Inflygningtill helikopterflygplatsenskaenligt projekteringvara möjlig från fyra skilda
väderstreck.Detta för att start och landningskaunderlättasvid skiftandevindförhållanden.En
hinderanalysför inflygningutförs av WSP,i dennakartläggsinflygningsbanornaoch hinderfria
zonersom skaanvändasför inflygning.
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Helikopterflygplatsenär planeradatt användasi syfte för kommersiellpersontransportvia
helikopterluftfart. Verksamhetsutövaren
uppskattarantalet rörelser per år till ungefär100
stycken,det vill säga50 angöringarmed helikopter mot den aktuellahelikopterflygplatsen
varje år.
Flygplatsbrukarens
(Hotel At Six)befintliga säkerhetsorganisation
planerasatt utökasför att
äveninbegripasäkerhetsorganisation
för helikopterflygplatsen.I och med detta skaen
säkerhetsorganisation
med tillräckligabefogenheteroch kompetensenligt
helikopterflygplatsensverksamhetshandbok
utses.Denlokalaräddningstjänstenansvararför
helikopterflygplatsenssäkerhetvid start och landning.Det planerademanöverrummetutgörs
av säkertutrymme i anslutningtill helikopterflygplatsen,men utan direkt visuellkontakt med
helikopterplattansom sådan.Istället utgörs den visuellakommunikationenav
kameraövervakning.
De störstaluftfartygen som kommer att bruka helikopterflygplatsenär av typen NH90och är
såledesdimensionerandeför helikopterflygplatsensutformning.
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3.

Underlag

Föreligganderiskhanteringsarbetestyrsi huvudsakav de lagaroch regelverksom presenterasi
nedanståendeavsnitt. Inom analysenhar äventidigare analyserav luftfart och statistiskt
underlaganväntsför att kvantifierahaverifrekvensvid den aktuellahelikopterflygplatsen.
Dessaredovisasunder avsnitt Statistisktunderlagnedan.Jämförelsermot riskanalyserför
likvärdigaprojekt har ävengjorts.

3.1

Lagar och regelverk
TSFS2010:122Transportstyrelsens
föreskrifter och allmännaråd om säkerhetsledning
av godkändflygplats.
TSFS2010:155Transportstyrelsens
föreskrifter och allmännaråd om markeringav
föremål som kan utgöra en fara för luftfarten
TSFS2012:79Transportstyrelsens
föreskrifter och allmännaråd om upphöjda
helikopterflygplatser
TSFS2012:90Transportstyrelsens
föreskrifter och allmännaråd om drift av godkänd
flygplats
MSBFS2014:2Myndighetenför samhällsskyddoch beredskapsallmännaråd om
skyldighetervid farlig verksamhet
Lag(2003:778)om skyddmot olyckor
SFS2010:770Luftfartsförordning
SFS2010:500Luftfartslag

Under 2014trädde nya EU-reglerför flygplatseri kraft, med en övergångsperiodom fyra år.
Med anledningav detta har föreskrifternai Transportstyrelsens
författningssamling(TSFS)
serie AGA,gällandenationellt godkändaflygplatsersetts över och uppdaterats.Dessa
ändringarär vid framtagandeav dennahandlingpå remissoch är alltså ännu ej konsoliderade
varför de äldre, konsolideradeversionernaav föreskrifterna,användssom underlag.Utav
ovanståendeunderlagberör de kommandeförändringarnaTSFS2010:122samt TSFS2012:90.

3.2

Statistiskt underlag
Luftfartsstyrelsenrapport 2007:1902Helikopterflygsäkerhetsprojektet
CAP780 AviationSafetyReport2008 CivilAviationAuthority (Storbritannien)
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4.

Metod

Riskanalyserkan utföras enligt två huvudsakligatillvägagångssätt.Det första
tillvägagångssättetutgörs av kvantitativaanalyserdär riskernaanalyserasutifrån faktisk
olycksstatistikoch statistik över felfungerandefrekvensför systemetsingåendekomponenter.
Det andra tillvägagångssättettillämpasdå sådanstatistik inte finns tillgängligeller är möjlig att
använda.Dessatyper av analyserär så kalladekvalitativariskanalyseroch grundarsig i
resonemangutifrån tänkbaraskadehändelseroch erfarenhet.
Dennariskanalysutförs som bådekvantitativ, avseendehaverifrekvensför den aktuella
flygplatsenoch som kvalitativ gällandeanalysav möjligaolycksscenarion.I analysensslutfas
där värderingav de påträffaderiskernagörsavseendehuruvidade kan ansesvara acceptabla
eller ej vägsdessatvå tillvägagångssättsammanför att ge en heltäckandebild av den aktuella
risknivåsom föreliggermot helikopterflygplatsen.
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4.1

Riskidentifiering

Vid identifiering av möjliga skadehändelsereller olycksscenarionutgår analysen,som ovan
nämnt, från kvalitativaresonemangoch bedömningar.
För att kartläggaett olycksscenarios
risknivåvägsantagandenom sannolikhetenför att olyckan
skainträffa och de negativakonsekvensernas
storlek sammanför att på så vis ge en samlad
riskbild.Detta görsgenomatt tilldela varje olycksscenarioen sannolikhetoch en konsekvens
utifrån en femgradigskala.
I detta fall grundarsig skalornaoch såledesävenbedömningenav bådesannolikhetoch
konsekvensi de riktlinjer som gesi TSFS2010:122.Vid sammanvägningav sannolikhetenför
feltillstånd och allvarlighetsgradeni de konsekvensersom feltillståndet kan leda till används
den riskmatrissom redovisasi sammaföreskrift. Föreskriftenavserdockenbart säkerhetenför
de luftfartyg som använderflygplatsersamt ombordvarandepersoner,och inte systemetsom
sådant,varför bedömningsskalorna
har modifieratsnågot för att anpassastill den aktuella
helikopterflygplatsenoch dessförutsättningar.Detta har gjorts genomatt bredda
bedömningskriteriernanågot på så vis att de hanterarbådefara för liv och hälsaför
ombordvarandepersoner,personerpå helikopterflygplatsen,samt skadehändelserför
systemetsom helhet. Sådanaskadehändelserbedömsutifrån hur svårt de kan påverka
fastighetensövrigaverksamheti allmänhetoch särskilthelikopterflygplatsensbrukbarhetoch
säkerhetsamt hur en eventuellräddningsinsatspåverkas.
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Nedanpresenterasden modifieraderiskmatrisenmed värderingav sannolikhetoch
konsekvensutifrån de femgradigaskalornaplaceradepå respektiveaxel.Värderingenav
konsekvensskattningen
utgår från en sammanvägning
av den konsekvensskala
som angesi
TSFS2010:122och Värderingav risk(Räddningsverket,1997,ss.3-13).
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Värderingav huruvidaett olycksscenariokan ansesvara acceptabelteller ej utgår från
scenariotsplaceringinom riskmatrisen.I dennabedömningansesrisker inom det röda
området som oacceptablaoch risker inom det grönaområdet som acceptabla.Det
gulmarkeradeområdet däremellanbenämnssom ALARP-området
(AsLow As Reasonably
Practicable).De risker som placerasinom detta områdeskareducerasgenom
skadeavverkande
åtgärderi den mån det är rimligt ur ett kostnadseffektivtperspektiv.

4.2

Dimensionerande förutsättningar
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Helikopterflygplatsenoch desssäkerhetssystemskadimensionerasutifrån det största
luftfartyg som flygplatsenär tänkt att användasför. I det aktuellafallet utgörs detta luftfartyg
av en helikopter av typen NH90med egenskaperenligt nedan:
Maximalbränslekapacitet:2500liter bränsleav typen Jet A1
D-value:19,60meter varavrotordiameter 16,3 meter
Startvikt (luftfartyg ikl. full bränsletank):11 ton
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5.

Analys

Nedanföljer analysenav risker förknippademed den aktuellahelikopterflygplatsenoch dess
planeradeutformning. Somtidigare nämnt utgår analysendelsfrån en kvantitativ bedömning
av haverifrekvensoch från en kvalitativ scenarioanalysdär tänkbaraolycksscenarionvärderas
och analyseras.

5.1

Sannolikhet för haveri vid flygplatsen

För att beräknasannolikhetenför helikopterhaveripå den aktuellahelikopterflygplatsen
användsstatistisktunderlagfrån Luftfartsstyrelsensrapport Helikopterflygsäkerhetsprojektet
(Luftfartsstyrelsen,2007)samt från rapporten CAP780 AviationSafetyReview2008(Civil
AviationAuthority, 2008).Det skanoterasatt dessastatistiskaunderlagbaseraspå
flygtrafiklägetför ett antal år sedan.Dessaanvändstrots detta då inganyareunderlagfinns
tillgängligasamt med motiveringenatt flygsäkerhetssituationen
idagser ungefärlikvärdigut.
Relevantautdrag redovisaslöpandei resonemangetnedan.
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I Luftfartsstyrelsensrapport (2007)konstaterasdet att produktionenav helikopterflygtimmar
har uppgått till ungefär40 000 flygtimmar per år, med relativt småförändringaröver tiden.
Det redovisasdock inte hur mångarörelserdessaflygtimmar är fördeladeöver. Man har även
tagit fram frekvenserför helikopterhaverimellan åren 1997 –2006. Detta redovisasnedani
Figur1.

Figur1. Helikopterhaveriersvensk
luftfart 1997–2006,kommersiellverksamhet.

Av figuren framgåratt haverifrekvensenför kommersiellhelikopterflygverksamhetunder den
studerade10-årsperiodeni medel uppgårtill 10,1 haverier/ 100 000 h för haverierutan dödligt
utfall, och till 0,72 haverier/ 100 000 h vid haveriermed dödligt utfall.
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Den ovanstående haveristatistiken är gällande för all kommersiell helikopterverksamhet i
Sverige under 10-årsperioden. I det aktuella fallet beaktas enbart kommersiella flygningar med
persontransportsyfte. Enligt Figur 2 nedan som redovisar antal haverier fördelade på typ av
flygtrafik utgörs denna del av kategorin Inrikes taxi, det vill säga 8 haverifall av totalt 78
undersökta. Borträknat kategorin Privat (i rapporten definierat som luftfartsverksamhet utan
förvärvssyfte) utgör kategorin Inrikes taxi 13,5 % av den totala datamängden.
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Figur 2. Antal haverier mellan åren 1996–2006 fördelat på typ av flygtrafik.
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Då denna riskanalys är avgränsad till att enbart studera haverier och olyckor knutna till
flygplatsen och dess direkta närhet kan andelen haverier förknippade med detta område tas
fram ur nedanstående Figur 3.

Figur 3. Sannolikhet för haveri fördelat på olika flygfaser.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-10-01, Dnr 2019-13799

I figuren delas de olika momenten vid flygning in i olika faser. De flygfaser som är relevanta i
det aktuella fallet är enligt ovanstående avgränsning Landing, Take-off, Standing och
Approach. Sammantaget utgör sannolikheten för haveri under dessa faser 65 % av den totala
sannolikheten för haveri.
För att vidare ta fram den sammantagna haverifrekvensen för den aktuella
helikopterflygplatsen behöver en bedömning av den sammantagna flygtiden per rörelse tas
fram. Detta görs utifrån statistik från rapporten CAP 780 Aviation Safety Review 2008 (Civil
Aviation Authority, 2008) i form av nedanstående Figur 4 vilken visar statistik för kommersiell
personflygtransport i Storbritannien.
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Figur 4. Flygtimmar och antal flygningar för kommersiell persontransport med helikopter.

Om man med utgång i det konservativa antagandet om att statistiken för helikopterflygning i
Storbritannien är applicerbar på svenska förhållanden och dessutom utgår från det högsta
värdet för timmar/flygning enligt ovan resulterar det i en maximal flygtid av 0,52
timmar/flygning. Med bakgrund i denna uppskattning av antal timmar/flygning kan antal
timmar/rörelse på helikopterflygplatsen beräknas genom att halvera värdet. Detta resulterar i
0,26 timmar/rörelse.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-10-01, Dnr 2019-13799

Enligt uppgift är det förväntade antalet rörelser per år för den aktuella helikopterflygplatsen
beräknat till 100 rörelser/år, det vill säga 50 helikoptrar som landar och lyfter varje år.
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Utifrån ovanståendestatistiskaunderlagkan den totala haverifrekvensenför den aktuella
helikopterflygplatsenberäknas.Nedansammanfattasinledningsvissamtligaingående
parametrar,och därefter följer beräkningeni sig.

Total haverifrekvensför kommersiella
helikopterflyg

10,1 per 100 000 timmar

Total haverifrekvensför kommersiella
helikopterflyg, dödligt utfall

0,72 per 100 000 timmar

Andel av haverier som utgörs av flygtrafik för
kommersiellpersontransport

13,5 %

Andel av haverier som skett i sambandmed
landning/start

65 %

Antal flygtimmar/rörelse

0,26

Förväntatantal rörelser/år

100

Förväntadhaverifrekvensför aktuell helikopterflygplats
Ú

Ú

¤

¤

Beräknatutifrån ovanståendeparametrarär den förväntadehaverifrekvensenför den aktuella
helikopterflygplatsensåledes0,000230haverier/år. Detta innebäri praktikenatt ett haveri
kan förväntasskeungefärvar 4300:eår.

Förväntadhaverifrekvensmed dödligt utfall för aktuell helikopterflygplats
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Ú

Ú

¤

¤

Enligtsammaberäkningsgång
är den förväntadehaverifrekvensenmed dödligt utfall för den
aktuellahelikopterflygplatsen0,0000164haverier med dödligt utfall/år. Detta innebäri
praktikenatt ett haverimed dödligt utfall kan förväntasskeungefärvar 61 000:eår.
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5.2

Scenarioanalys

I detta styckeutförs en scenarioanalys,vilken syftar till att analyserade möjliga
olycksscenarionsom kan påverkahelikopterflygplatsennegativt. Dennaanalysutförs enligt
principernaför kvalitativ riskanalyspresenterattidigare under avsnitt 4.
Nedanståendeolycksscenarionär de som bedömskunnautgöra en risk mot
helikopterflygplatsensfunktion, personeri helikopterflygplatsensdirekta närhet samt
närliggandeverksamhet.Dessaolycksscenarionhar tilldelats sannolikhetoch konsekvens
utifrån den skalasom presenteratstidigare under avsnitt 4.1 tillsammansmed kvalitativa
resonemang.Vid bedömningav sannolikhethar hänsyntagits till sannolikhetenför
grundhändelseni kombinationmed sannolikhetenför ett eller flera fallerande
säkerhetssystem.
Utifrån dessavärdenplacerasrespektiveolycksscenarioin i den riskmatris
som ävenden tidigare presenteratsunder avsnitt 4.1.
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Kategoriindelningennedanavspeglarvar olycksscenariotkan skeoch vilken del av systemet
(helikopterflygplats+ närliggandefastighetersnormalaverksamhet)den kan förväntas
härstammafrån.
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Helikopterflygplatsen

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-10-01, Dnr 2019-13799

Inflygning/start
Olyckskategori

Orsak/riskkälla

Felfungerandefaktor

Sannolikhet

Konsekvens

1. Störningvid
inflygning/ start
resulterar i
haveri

väder/siktförhållanden

Felbedömningav pilot

2

3

2.

Kantljusfelfungerar Brist i säk.org.

1

3

3. Kraschvid
inflygning/ start

Blixtnedslag,
Kastvindar

Klimat-/
väderförhållanden

1

4

4.

mänskligtfel

pilot/passagerare/L.
räddningstjänst

2

4

5.

hinder på platta

Brist i säk.org.

1

4

6.

motorhaveri

Teknisktfel

1

4

7.

Hinderljusfungerar Brist i säk.org.
ej, nya hinder i
hinderfria sektorer
uppmärksammasej

1

4

8. Helikopter
glider av platta

Isbildningpå
plattan

Uppvärmningav platta 1
fungerarej,
vinterhållningav
platta ej utförd

4

9. Haveri i
luftrum

Kollisionmed fågel

Fåglarbyggerbo, inga
systemför att hålla
fåglar borta

4

2
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Uppställd helikopter
Olyckskategori

Orsak/riskkälla

Felfungerandefaktor

Sannolikhet Konsekvens

10. Bränslespill
på
helikopterplatta

Läckagefrån
helikopter

Haveri/ tekniskt fel

1

2

11. Brand på
helikopterplatta,
släcksystem
fungerar

Branduppstår,
men hanteras
av släcksystem

Läckagesamt antändning, 1
haveri

3

12. Brand på
helikopterplatta

Brandi
bränslespill

Läckagesamt antändning, 1
felandesläcksystem

5

13.

Brandi
helikopter

Haveri,felande
släcksystem

1

5

14.

brand i
utrustning/
hinder på
plattan

Teknisktfel, brist i
säk.org.,felande
släcksystem

1

5

15.

Brandsprider
sig till
dagvattensyste
met

Felande
1
bränsleomhändertagnings
system,felande
släcksystem

5
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Feli standardiseradprocedur/ mänskligafel
Olyckskategori

Orsak/riskkälla

16. Felfungerande
organisation
avseendelandning/
lyftning resulterar i
haveri
17. Felfungerande
övervakningssystem
resulterar i
ingen/sen aktivering
av säkerhetssystem

Felfungerande
faktor

Sannolikhet

Konsekvens

L.Räddningstjänst Låstadörrar, ingen
ej närvarande
info till
L.räddningstjänst,
felfungerande
kommunikation

1

3

Ingenvisuell
kommunikation
mellan
L.räddningstjänst
och helikopter

2

3

Kameror
felfungerar/ slåsut
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Negativpåverkanpå helikopterflygplatsenfrån kringliggandefastighetersövriga
verksamhet
Olyckskategori

Orsak/riskkälla Felfungerandefaktor

18. Obehöriga
personerpå
helikopterflygplatsen
resulterar i haveri

Obehörig
personstör
inflyg/lyftning,
antagonistiskt
hot

19. Händelsei
byggnadpåverkar
säkerhetpå
helikopterflygplatsen

Brandeller
Inget eller
liknande
felfungerandelarm till
skadehändelse L.räddningstjänst
i byggnad,
rökutsläppfrån
fläktar i drift/
BGV

Sannolikhet

Skalskyddfelar,
1
säkerhetsorganisation
felar

2

Konsekvens
3

4
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Negativpåverkanpå kringliggandefastighetersövrigaverksamhetfrån
helikopterflygplatsen
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Olyckskategori

Orsak/riskkälla

Felfungerandefaktor

Sannolikhet

Konsekvens

20. Kritiska
Brandpå platta
strålningsnivåerfrån
brand mot
närliggandebyggnad

Felandesläcksystem, 1
skyddsavståndtill
byggnad

3

21. Kritiska
strålningsnivåerfrån
brand mot personer

Felandesläcksystem, 1
skyddsavståndtill
stadigvarandevistelse
utomhus(ex.
uteserveringoch
bostadshus)

4

22. Brandgaserfrån
Brandpå platta
brand på
helikopterflygplatsen
skadarkringliggande
verksamhet

Ventilationsintag

1

4

23. Brandpåverkan
mot befintligt tak

Brandpå platta

Skyddi tak/ felande
släcksystem

1

3

24. Krasch/haveri
(bärighet i platta/
skyddi stomme mot
byggnad)

Haverivid
inflygning,hård
landning

Bärandekonstruktion

1

3

25. Försvagandeav
helikopterplattans
konstruktion

Brandpå platta

Bärandekonstruktion
oskyddad

1

4

Vinterhållning,brist i
säk.org.

4

2

Brandpå platta

26. Nedfallande
Snö,is eller
objekt (ex. is-sjok
föremål på
eller föremål) skadar platta
närliggandebyggnad
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Personskada
Olyckskategori

Orsak/riskkälla

Felfungerandefaktor

Sannolikhet

Konsekvens

27. Personträffas
av rörliga delar
från helikoptern

Personbeträder
plattan när
helikopter är i
rörelse

Brist i säk.org.

2

2

28. Personträffas Personbeträder
av föremål/ skräp plattan när
från plattan
helikopter är i
rörelse

Brist i säk.org.,dålig
rengöring,kvarglömt
materiel

2

2

29. Personblåser
omkull av
luftströmmar
från helikopter

Personstår för
nära/ beträder
plattan när
helikopter är i
rörelse

Brist i säk.org.

2

1

30. Personfaller
ner från
helikopterplattan

Kantbarriär/
fångstnätär inte
utmärkt/
felfungerar

Brist i säk.org.

1

4
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Utifrån den kvalitativabedömningenav sannolikheteroch konsekvenserför respektive
olycksscenariokan dessaplacerasin i riskmatrisenenligt nedan.
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Konsekvens
Katastrof

5

12,13,14,15

Mycket allvarlig
händelse

4

3,5,6,7,8,21,22 4,9,19
,25,30

Allvarlighändelse

3

2,11,16,18,20, 1,17
23,24

Mindre allvarlig
händelse

2

10

Händelsemed
liten
säkerhetspåverk
an

1

27,28

26

29

1

2

3

4

5

Sannolikhet
för
händelsen

Extremtosannolik

Extremtavlägsen

Avlägsen

Sannolik

Frekvent

Kvalitativ
definition

Kommersannolikt
aldrig att inträffa

Kommersannolikt
inte att inträffa
men kan anses
som möjlig

Kommer
sannoliktinte
att inträffa
men kan
händaett
antal gånger

Kaninträffa
en eller ett
par gånger

Kan
inträffa en
eller flera
gånger
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6.

Värdering av risk

Utifrån ovanståendeanalysav potentiella olycksscenarionkan det konstaterasatt ett flertal av
dessaliggerinom ALARP-området
i riskmatrisenoch är såledesinte att betrakta som
acceptabla.Vid sammanvägning
av dessapåträffadeolycksscenarionoch den beräknade
haverifrekvensenför den aktuellahelikopterflygplatsenkan det konstaterasatt
skadeavverkande
åtgärderbör vidtas.Detta gäller som ovan nämnt primärt de olycksscenarion
som är placeradeinom det så kalladeALARP-området,
men det kan ävenvara aktuellt att
undersökaom skadeavverkande
åtgärderkan vara rimliga ävenför de olycksscenarionsom är
placeradeinom det acceptablaområdet.
Skadeavverkande
åtgärderskavidtasi de fall då åtgärdernaär rimliga utifrån en bedömningav
åtgärdensskadeavverkande
nytta och de kostnadersom är förknippademed genomförandet
av åtgärden.

7.

Vidare analys av olycksscenarion

De olycksscenarionsom utifrån genomfördanalysbedömtskunnautgöra en risk för systemet
analyserasvidareunder respektiverubrik nedan.
1, 3, 4, 5, 6 & 7. Kraschvid inflygning/ start
Gemensamtför dessaolycksscenarionär att konsekvensenav en kraschpå
helikopterflygplatsenpotentiellt innebärstora konsekvenseravseendesäkerhetenför
systemet.Detta då delskrascheni sig,men ävensekundärahändelsertill följd av en
helikopterkraschkan ge upphov till scenariondär såvälmänniskorsliv och hälsasamt
byggnadensom sådankan utsättasför stora negativakonsekvenser.
Dockär sannolikhetenför att dessascenarionskainträffa liten och går till stor del att hanterai
en välfungerandesäkerhetsorganisation.
I detta är det viktigt att rutiner för säkerhetsarbetet
gällanderiskreducerandeåtgärderi sambandmed start och landningär tydliga avseende
ansvaroch omfattning. Sådanarutiner omfattar serviceoch kontroll av exempelvishinder- och
kantljus,hinderfria sektorermen ävenrutiner för att säkerställaatt inga hinder finns inom
FATOvid start och landning.
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Med störstasannolikhetkommer det att föreliggakrav på de luftfartyg som brukar
helikopterflygplatsenpå såvis att de skavara av två motor-modell,vilket minimerarriskenför
kraschpå grund av motorhaveri.
Utifrån helikopterflygplatsensutformning och tänkt användningsområde
skalandningmed
helikopter vid dåligaväder-och siktförhållandeni grundenej förekomma.Vid sådana
väderförhållandenskaistället användningav helikopterflygplatsenavrådasfrån. Detta medför
att risk för kraschtill följd av ogynnsammaväderförhållandenär liten.
Ytterligareett led i riskminimeringenmot systemetutgörs av helikopterplattansbärverkoch
förmågaatt hålla för yttre påfrestningar(hård landning,krasch).Detta innebäratt
helikopterplattansbärverkdimensionerasför den trafik som den aktuellahelikopterflygplatsen
är dimensioneradefter, inklusiveolyckslast.Då angörandeluftfartyg utgörs av två motormodeller,samt då helikopterflygplatsenej skanyttjas vid ogynnsammaväder-och
siktförhållandenansesdet osannoliktatt en landandehelikopter missarFATO.Med anledning
av detta skaendasthelikopterplattansom sådandimensionerasför olyckslastfrån helikopter.
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Avledning av blixtnedslag ska ske genom att samordna åskledning från helikopterflygplatsen
med fastighetens befintliga åskledare, alternativt komplettering med åskledare i anslutning till
helikopterflygplatsen.
Inom denna olyckskategori faller även mänskligt felhandlande. Vad gäller felhandlande av
helikopterpilot eller passagerare är detta svårt att åtgärda i helikopterflygplatsens egna
säkerhetsorganisation. I dessa fall ska däremot övriga system utgöra ett så robust skydd att
konsekvenserna av ett sådant felhandlande minimeras. Felhandlande av lokal räddningstjänst
ska dock förebyggas genom dokumenterade rutiner och tillsyn.
Dessa risker anses vara hanterade i och med de rutiner och arbetsuppgifter som åligger
flygplatsorganisationen i allmänhet och lokal räddningstjänsten i synnerhet.
8. Helikopter glider av plattan
En händelse där helikoptern glider av FATO vid start eller landning kan potentiellt resultera i
mycket stora konsekvenser. Dock är sannolikheten för en sådan händelse liten. För att ändå
minimera sannolikheten för att ett sådant scenario ska uppstå bör FATO vara utförd som
uppvärmd med ett driftsäkert system för att minimera risken för isbildning (beroende av
plattans utformning). Rutiner för regelbunden, dokumenterad tillsyn och uppföljning för
helikopterflygplatsens säkerhetssystem ska finnas. Förankringspunkter bör även finnas för att
kunna säkra upp en stående helikopter vid flygplatsen.
9. Haveri i luftrum
Haveri till följd av kollision med fåglar anses kunna utgöra en risk mot helikopterflygplatsens
säkerhet. Detta föranleder att ett system eller en rutin för att hålla fåglar borta och förhindra
att fåglar bygger bo i helikopterflygplatsens direkta närhet ska finnas.
12, 13, 14 & 15. Brand på helikopterplatta
Sannolikheten för att ett brandscenario uppstår på helikopterflygplatsen bedöms vara mycket
låg, men då konsekvenserna av ett sådant scenario bedöms kunna bli stora bör åtgärder vidtas
för att kunna hantera detta.
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Helikopterflygplatsen ska utföras med ett manuellt aktiverat släcksystem för att släcka eller
hålla nere en brand i samband med räddningsinsats, i enlighet med TSFS 2012:79. Detta
släcksystem ska vara dimensionerat utifrån förutsättningarna för den aktuella
helikopterflygplatsen.
Vid aktivering av det automatiska släcksystemet ska även ett larm aktivera. Detta larm ska vara
kopplat till den lokala räddningstjänsten samt till utvalda personer inom fastighetens och
driftverksamhetens säkerhetsorganisation.
Den kommunala räddningstjänstens möjlighet till insats ska säkerställas avseende
angreppsvägar samt släckvattenförsörjning. Med anledning av det senare ska stigarledningar
förläggas på så vis att uttag för släckutrustning finns vid helikopterflygplatsen. Den kommunala
räddningstjänsten ska vidare ha goda förutsättningar att planera och förändra sin insats,
exempelvis ska det vara möjligt att enkelt byta angreppsväg vid påbörjad insats.
Det ska även finnas ett system för att samla upp och omhänderta bränslespill och släckvatten.
Detta system ska vara utformat med en kapacitet dimensionerad efter den aktuella
helikopterflygplatsens förutsättningar. Rör och ledningar i systemet ska utföras i material som
klarar av de påfrestningar som bränsle och släckvatten medför, exempelvis i rostfritt stål och
ska vara skyddsjordade.
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För att säkerställa personsäkerheten inom helikopterflygplatsen ska det även tillses att goda
utrymningsmöjligheter finns. Detta uppnås genom att tillgång till två av varandra oberoende
och enkelt identifierade utrymningsvägar finns.
17. Felfungerande övervakningssystem
Då den aktuella helikopterflygplatsen utförs utan direkt visuell förbindelse mellan pilot och
lokal räddningstjänst ska annan typ av visuell kommunikation finnas. Denna
kommunikationsmöjlighet uppförs exempelvis med kameraövervakning. Detta system ska då
utföras med tillräcklig redundans och driftsäkerhet så att bortfall av en övervakningskamera
inte påverkar säkerheten för systemet som helhet. Förslagsvis uppförs övervakningssystemet
av ett flertal kameror med brandtekniskt avskilda eller brandklassade kablar och back-up
funktion (ex. UPS) vid händelse av strömbortfall.
19. Händelse i byggnad påverkar säkerhet på helikopterflygplatsen
En händelse i byggnaden kan potentiellt påverka säkerheten på helikopterflygplatsen negativt.
Vid händelse av brand eller liknande olycksscenario i byggnaden kan rökutsläpp från
ventilationssystem och/eller brandgasventilation påverka siktförhållanden och
personsäkerheten på helikopterflygplatsen. Den lokala räddningstjänsten ska därför larmas vid
eventuell skadehändelse i byggnaden så att denna på så vis kan avråda från bruk av
helikopterflygplatsen.
21. Kritiska strålningsnivåer från brand mot personer
Vid händelse av brand på helikopterflygplatsen kan mycket höga strålningsnivåer uppstå i
flygplatsens direkta närhet. Då detta är ett sekundärscenario till scenario 13–16 Brand på
helikopterplatta ska, i normalfallet, släcksystemet bekämpa eller dämpa brandens utveckling.
Dock bör avstånden till kritiska strålningsnivåer beaktas och undersökas vidare som en
ytterligare säkerhetshöjande åtgärd.
22. Brandgaser från brand på helikopterflygplatsen skadar kringliggande verksamhet
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En brand på helikopterflygplatsen kan ge upphov till stora mängder toxisk brandgas, vilket
potentiellt kan skada kringliggande verksamhet. Då detta är ett sekundärscenario till scenario
13–16 Brand på helikopterplatta ska, i normalfallet, släcksystemet bekämpa eller dämpa
brandens utveckling. Då det anses som en relativt enkel åtgärd ska dock ventilationsintag för
tilluft till berörda fastigheter vara vända från helikopterflygplatsen samt utföras med
avstängningsfunktion kopplad till larmfunktion på helikopterflygplatsen.
25. Försvagande av helikopterplattans konstruktion
Vid händelse av brand kan brandförloppet resultera i försvagande av helikopterplattans
bärande konstruktion. Då detta är ett sekundärscenario till scenario 13–16 Brand på
helikopterplatta ska, i normalfallet, det befintliga släcksystemet bekämpa eller dämpa
brandens utveckling. Dock ska helikopterplattans bärförmåga vid brand beaktas på så vis att
konstruktionen skyddas mot brandpåverkan under 90 minuter, dvs. utföras i bärande klass
R90.
26. Nedfallande objekt (ex. is-sjok eller föremål) skadar närliggande byggnad
För att nedfallande is-sjok eller föremål inte ska skada närliggande byggnader (ex. lanterniner
på Gallerian) bör det utredas om eventuella förstärkningsåtgärder för berörda konstruktioner
är nödvändiga.
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Vid kraftig snö- eller isbildningpå helikopterflygplatsenskabeslut om uppehålli driften tas.
Detta för att förhindra utkastningav is som kan skadapersonereller byggnaderi närheten.
30. Personfaller ner från helikopterplattan
Sannolikhetenatt en personfaller ner från helikopterflygplatsenbedömsvara mycketlåg, dock
är konsekvensernaav ett sådantscenariostora. Det är därför viktigt att kantbarriäreroch
fångstnätregelbundetkontrollerasgenomrutiner för regelbunden,dokumenteradtillsyn och
uppföljningför helikopterflygplatsenssäkerhetssystem.
För att undvikaatt obehörigapersonerbeträder helikopterflygplatsenskaskalskyddetutföras
med passagesystem
med hög säkerhet.

8.

Skadeavverkandeåtgärder
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Med bakgrundi den genomfördariskanalysenföreslåsföljande skadeavverkande
åtgärder:
Helikopterflygplatsenutrustasmed ett manuellt aktiverat släcksystem.Detta för att
kunnabekämpaeller hålla nere en brand i en helikopter eller en pölbrand.Systemets
tekniskautformning och vattenförsörjningär ännu inte beslutadeller projekteradi
detalj men skautgå från NFPA-standard
418 (2011)och med vattenförsörjningenligt
sprinklerstandardNFPA13/SBF
120:7.
o Släcksystemetskastarta vid manuellaktiveringgenomknapptryckning.Denna
aktiveringsanordningskavara förlagd i avskiltutrymme, förslagsvis
manöverrummet.
o Efter aktiveringskasläcksystemetha sådankapacitetatt det kan vara aktivt
under 10 minuter (krävdmängdskumvätskadimensionerasutefter detta).
Släcksystemetskaävengå att återaktiveraefter dessainitiala 10 minuter, dock
utan krav på skumpåföring.Manuell avstängningav släcksystemetskautföras
på felsäkertvis, exempelvisgenomatt två knappartrycksin samtidigtunder
ett antal sekunder.
o Släckmedletskautgörasav vatten och skumvätskaav typen AFFFsom
uppfyller kravet på filmbildandeskumvätskaB eller C enligt TSFS2012:79.
o Släcksystemets
munstyckenskavara så placeradeatt hela FATOtäcksin.
o Strömförsörjningtill släcksystemetskavara säkerställdpå så vis att aktivering
och funktion är säkerställd,ävenvid strömbortfall.
o Vid aktiveringav släcksystemetskalarmsignalgå delstill utvaldapersoner
inom verksamhetenssäkerhetsorganisation
samt äventill den kommunala
räddningstjänsten.
Systemför uppsamlingoch omhändertagandeav bränsleläckageoch släckvattenska
finnas.Detta skavara dimensioneratutifrån förutsättningarför den aktuella
helikopterflygplatsenoch utföras som brandteknisktavskilt(EI60).Komponenter(rör,
tank etc.) skavara utförda av material som klara de aktuellapåfrestningarna,
exempelvisav rostfritt stål och brandteknisktavskilt(EI60).Vidareskadetta system
vara utfört så att dräneringav dagvattenfrån FATOtillåts, men stängsvid
bränsleutsläppoch aktiverat släcksystem.
Vid skadehändelseinom kringliggandeverksamhetskalarmsignalupplysaden lokala
räddningstjänstenom att landningav helikopter är olämplig.
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Berörda verksamheter (verksamhetens säkerhetsorganisation etc.) ska meddelas via
signal inför rörelse på helikopterflygplatsen. Även personal inom berörda
verksamheter i aktuell fastighet/ angränsande fastigheter (Trollhättan 30, 33, 31 & 29,
ex. personal inom takrestaurangerna och/eller hyresgäst i planet under
helikopterflygplatsen) ska meddelas via signal inför rörelse på helikopterflygplatsen.
Dokumenterad plan för drift, underhåll och tillsyn av helikopterflygplatsen ska finnas
och följas. Dessa ska inbegripa kontroll och provning av helikopterflygplatsens samtliga
säkerhetssystem. Isbildning, hinderfria sektorer och belysning är exempel på
kontrollpunkter som ska avsynas regelbundet.
Helikopterflygplatsen ska utrustas med åskledare, placerad på lämpligt ställe. Denna
får dock inte utgöra hinder vid start/ landning.
Helikopterflygplatsen ska utrustas med ett fångstnät för att ta emot vid fall. Detta ska
utföras så att det inte uppmuntrar till beträdande, exempelvis genom grövre
maskningsstorlek. Om uppfällbart fångstnät används ska detta styras av en förregling
på så vis att det inte kan fällas upp vid landning/ start med helikopter.
Helikopterflygplatsen ska utrustas med system för att hålla fåglar borta och motverka
att fåglar bygger bo i flygplatsens direkta närhet. Detta kan exempelvis utföras med
rovfågelsattrapper.
Helikopterplattans bärverk ska vara dimensionerat efter den trafik som den aktuella
helikopterflygplatsen är dimensionerad efter, inklusive olyckslast. Bärverket ska vidare
vara dimensionerat så att bärförmågan inte påverkas inom 90 minuter (R90), se vidare
i Brandskyddsbeskrivning.
Helikopterflygplatsen ska vara tillgänglig för den kommunala räddningstjänstens insats
och vattenförsörjningen ska vara säkerställd. Stigarledning förläggs så att vattenuttag
invid helikopterflygplatsen är möjlig. Det ska även vara möjligt att enkelt nå båda
vägarna ledande till helikopterflygplatsen, samt att en räddningsinsats på ett enkelt
sätt ska kunna byta angreppsväg. Se vidare i Brandskyddsbeskrivning.
Utrymningen från helikopterflygplatsen ska utgöras av två av varandra oberoende
utrymningsvägar. Dessa ska vara enkla att nå och identifiera. Se vidare i
Brandskyddsbeskrivning.
Insatsplan ska skapas enligt krav i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kap 2. 4§.
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8.1

Bedömning av åtgärdernas riskreducerande effekt

Förutsattatt de ovan föreslagnaskadeavverkande
åtgärdernavidtasförändrasriskbildenmot
helikopterflygplatsen,och därmed ävenriskmatrisenenligt nedan.Detta byggerpå att
helikopterflygplatsenssäkerhetutförs med sådanrobusthet och förmågaatt hanteraoväntade
negativahändelserenligt ovan att både konsekvensenav en olycka,och sannolikhetenför att
den sker reducerasgenomtekniskaoch organisatoriskaåtgärder.
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9.

Diskussion och slutsatser

Resultatenav analysenpåvisaratt den planeradehelikopterverksamhetenovanpåtaket
tillfastighetenTrollhättan30 är förknippadmed ett antal risker.Ingaav dessahar dock
bedömtsmedföra en oacceptabelrisknivåför systemetssäkerhet.Ett antal risker har
identifierats inom det så kalladeALARP-området,
varför skadeavverkande
åtgärderskavidtasi
de fall då de kan ansesvara rimliga. Rimlighetsbedömningen
skautgörasav en avvägning
mellan värdet av den funktion som den riskskapandeverksamhetenuppfyller, riskensstorlek,
den skadeavverkande
åtgärdenseffekt och kostnad.Utifrån dennabedömninganser
Brandskyddslaget
att de skadeavverkande
åtgärdersom presenteratsi avsnitt 8 är rimliga att
vidta för att uppnå en acceptabelrisknivåinom helikopterflygplatsen.
Vid val av statistiskt underlagför beräkningarav haverifrekvenserför den aktuella
helikopterflygplatsenhar konservativavärdenanväntsdå möjlighet till detta funnits. Exempel
på dessakonservativaantagandenär användandetav statistik över flygtider som är hämtade
från Storbritannien.I praktikenär det rimligt att anta att dessavärdenär högre än
motsvarandeför svenskluftfart, då flygproduktionenöverlagär större i Storbritannienän i
Sverige.Dockgörsdennaskattningkonservativtför att ta höjd för osäkerheteri data.
Vidaregörsdet konservativaantagandetatt beräkningarinbegriperdata för flygfaskategorin
standing,trots att det är högstosannoliktatt en helikopter står still på FATOunder en längre
tid. Ävendetta antagandegörsdock konservativtför att ta höjd för eventuellaosäkerheter.
Somden beräknadehaverifrekvensentyder på så är riskenför haverii allmänhet,och haveri
med dödligt utfall i synnerhetrelativt låg. Dockär nivån av dessafrekvenserändåsådanatt det
är befogatatt vidta skadeavverkande
åtgärderför att kunnahantera ett eventuellt
olycksscenario.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-10-01, Dnr 2019-13799

Med anledningav att den aktuellahelikopterflygplatsenplanerasmed fyra separata
inflygningsvägarförlagdai olika väderstreck,tillsammansmed den mycket begränsade
trafiksituationenbådei området och rörandeden specifikaflygplatsenansesde omgivande
förhållandenavara goda.I och med valmöjlighetenav inflygningsvägkan start och landningske
relativt väderoberoendevilket kan ansesvara en säkerhetshöjandefaktor i sig.
I sammanhangetär det viktigt att poängteraatt det organisatoriskasäkerhetsarbetetär det
starkasteledet i skadeavverkande
åtgärder.Med anledningav detta är det av yttersta vikt att
säkerhetsorganisationen
är välfungerandeoch att tydliga rutiner både för drift och underhåll,
men ocksåför avrapporteringav tillbud och uppföljningfungerar.Därför rekommenderasdet
att riskhanteringsarbetetplanerasoch utförs på ett levandesätt genomalla led i
organisationen,exempelvisgenomrutiner för regelbundenprovningoch tillsyn samt
upprättandeav ett riskregisterdär dokumentationav utfört riskhanteringsarbetefinns
tillgänglig.
Utifrån erhållnaresultat från dennariskanalyskan det konstaterasatt de risker som är
förknippademed den aktuellahelikopterflygplatsensamt gränssnittetmellan planerad
luftfartsverksamhetoch befintlig kringliggandeverksamhetinte medför en oacceptabel
risknivå,förutsatt att skadeavverkande
åtgärderenligt föreslagetvidtas.
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