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INLEDNING
I samband med att programmet rörande en skate- och aktivitetspark
togs fram bedömdes det att det även fanns behov av en riskanalys. De
tre alternativa platserna ligger alla relativt nära järnvägen och Riksväg
70 som båda är leder där farligt gods transporteras. Även
timmertransporter anses utgöra en risk i och med konsekvenserna vid
en eventuell urspårning. Eftersom de lokala uppskattningar som gjorts
av mängden transporter med farligt gods är oprecisa1 samt ett antal år
gamla görs en kvalitativ analys och inte en kvantitativ analys (där man
räknar på risken). Det som går att konstatera är att det transporteras
farligt gods på både järnvägen och riksvägen och att både mängderna
samt typen av gods kan komma att förändras under den tid skate- och
aktivitetsparken finns. Det är därför viktigt att ta med risken för farligt
godsolyckor när placeringen väljs, även om lasten sällan läcker ut2. En
skate- och aktivitetspark kan leda till att fler besökare och en större
andel barn befinner sig på strandområdet och även i närheten av
järnvägen samt Riksväg 70.

1

Syfte och mål

Syftet med analysen är att identifiera risker och konsekvenser som
anläggandet av en skate- och aktivitetspark i anslutning till farligt
godsstråk kan leda till.

Metod och
avgränsning

Tillgänglig statistik samt riktlinjer har granskats, och platsbesök har
genomförts. Riskanalysen berör endast farligt godsleder, eller olyckor
där persontåg eller godståg kan vara inblandade (till exempel
timmertransporter). Studien berör inte hur utsläpp av farligt gods kan
påverka miljön utan endast vilken påverkan det kan ha på
personsäkerheten i och med anläggandet av en skate- och
aktivitetspark.

Områden

Det finns tre alternativ till
placering av skateparken. Ett
ligger i närheten av
järnvägsstationen, ett i
anslutning till restaurang
Sjövillan (gamla
tennisplanen) och det tredje
på en udde (Helsingland).

Enligt Räddningsverkets kartläggning av farligt godstransporter från 2006 rör det sig om 100- 33 000 ton farligt
gods som transporteras på Riksväg 70 och 0-10 000 som transporteras på järnvägen. Varken vägen- eller
järnvägssträckningen tillhör de leder där de största mängderna farligt gods transporteras i Sverige. För mer
tillförlitlig statistik behövs nya mätningar göras.
2
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapporterades 2013 fyra olyckor som resulterade i att farligt
gods läckte ut. Inga av dessa skedde vid järnvägstransport. Källa:
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar_ovrigt/Inrapporterade%20h%C3%A4ndelser
%20farligt%20gods%202013.pdf

4 (12)

Farligt gods

Farligt gods kategoriseras på olika sätt beroende på vilka ämnen det
består av och i vilken form det transporteras, exempelvis är klass 2.1
brandfarlig gas, klass 8 frätande ämnen och klass 9 övriga farliga
ämnen. Enligt en undersökning som gjordes i Skåne3 2007 var
brandfarliga vätskor det vanligaste farliga godset på järnväg och
frätande ämnen det vanligaste på väg. Eftersom undersökningen gjordes
i en annan del av landet och på leder med andra förutsättningar ger det
endast en fingervisning. Även mätningar i Dalarna har gjorts men ingen
på så pass lokal nivå att siffrorna kan användas för att uppskatta risker
kvantitativt.
En olycka där farligt gods är inblandat leder i värsta fall till brand,
explosioner samt utsläpp av giftig gas eller frätande vätska, vilket kan
skada miljön och människors hälsa. För att förhindra att detta sker är
transporterna byggda för att inte läcka vid en olycka, även om det ändå
sker ibland. Rekommendationer för markanvändning inom riskområden
finns för att vid dessa tillfällen minska risken för att människor kommer
till skada. I den vägledning4 som togs fram av Länsstyrelsen Dalarna
2012 rekommenderas att Kultur- och idrottsanläggningar utan
betydande åskådarplats placeras 70-150 meter från väg- och rälskant.
En skate- och aktivitetspark bedöms falla inom den kategorin.
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Rekommendationer från länsstyrelsen Dalarnas Vägledning för
planering intill transportleder för farligt gods (2012).

3

Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av
farligt gods, Länsstyrelsen i Skåne län, 2007
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/RIKTSAMrev1.pdf
4

Farligt gods, riskhantering i fysisk planering, vägledning för planering intill transportleder för farligt gods,
Länsstyrelsen Dalarna, 2012
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/PM-serie-2012/pm-2012-11farligt-gods.pdf
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Värsta scenariot

Det värsta scenariot som kan inträffa är att en farligt godsolycka sker
när många personer, var av en stor andel barn samt personer med en
begränsad rörelseförmåga, befinner sig i parken. Till exempel vid ett
uppträdande med publik. Om transporten sedan läcker en
brandfarlig/giftig gas eller vätska kan den ta sig ned mot parken, samlas
i lågpunkter i betongkonstruktionen samt begränsa flyktvägarna. I
händelse av att vätskan/gasen dessutom tar eld eller exploderar kan det
få förödande konsekvenser om personerna inom riskområdet inte hinner
undan i tid. En urspårning eller tågkollision kan även leda till att själva
fordonet kör in i eller välter över människor. Sett till detta scenario kan
även vanliga persontåg eller timmertransporter utgöra en fara.

Flyktvägar

Bilden nedan redovisar alternativa flyktvägar vid en olycka. Hur lätt det
är att ta sig ut i/på vattnet beror på årstid och mängd snö. Vid stationen
(1) och vid gamla tennisbanan (2) är vattnet långgrunt. Vid Helsingland
(3) är vattnet djupare.
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Område 1. Flyktvägar finns i de flesta riktningar och terrängen är
relativt flack. Om flyktvägar via land skulle spärras av finns möjlighet
att ta sig ut i vattnet eller ut på den närliggande långbryggan. Det
samma gäller för område 2.

Område 2.

7 (12)

Område 3. Flyktvägar finns i de flesta riktningar, bland annat längs
med och under järnvägen söder om området. Vid en olycka på
järnvägen kan dessa vägar vara olämpliga och att ta sig ut på uddens
topp och vidare ut på den anslutande piren ett bättre alternativ.

OMRÅDEN
Nedan följer en beskrivning av de olika områdena utifrån ett
riskperspektiv. Under rubriken förutsättningar beskrivs nuläget och vad
det innebär vid en eventuell olycka. Konsekvensreducerande åtgärder
beskriver de riskreducerande förutsättningar som finns idag samt
ytterligare åtgärder som kan göras för att minska risken för
personskador.
Några förutsättningar är övergripande. Till exempel så saktar tågen in
när de kör förbi Rättviken, de inte får passera stationen i en högre
hastighet än 50-70 km/h. I alla områden finns det gått om flyktvägar
även om det varierar beroende på årstid och mängd snö. Det är främst
transporter på järnvägen som utgör en risk då riksvägen ligger längre
bort och spridningen av utsläpp i riktning mot stranden kommer att vara
liten då järnvägen utgör en barriär. Vindriktningen i Rättvik är i
huvudsak västlig och det är därför troligt att läcka i gasform kommer att
röra sig mot samhället.
Vegetation, dike samt stängsel är exempel på riskreducerande åtgärder.
Att plantera ytterligare vegetation med hänsyn till säkerhet skulle inte
göra någon större skillnad då det tar lång tid innan den växer till sig och
har någon effekt. Utsikten mot Siljan från samhället riskerar även att
minska. Anläggning av diken är olämpligt med tanke på markens
sammansättning och användning. Järnvägen är stängslad och stängslet
skulle kunna bytas ut mot en större variant. Det är däremot tveksamt
om det är en kostnad som kan rymmas inom projektet.

8 (12)

Områdena från norr till söder: ”Vid stationen”, ”Gamla tennisplanen”
och ”På Helsingland”

Vid Stationen
Förutsättningar

Området vid stationen är det av de tre alternativen som ligger längst
från järnvägen, ca 45-50 meter. Riksvägen går ännu längre bort och
bakom bebyggelse, ca 140 meter. Järnvägssträckningen är nedsänkt och
här har tågen den lägsta hastigheten då de passerar stationen. En
stödmur finns på parkeringens östra sida.

Överblick över området. Sedan bilderna togs har ett flertal träd tagits
ned. Husvagnarna som syns i det övre vänstra hörnet står bara där
under sommarsäsongen.
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Området med parkering, järnväg samt samhället i bakgrunden.
Konsekvensreducerande åtgärder

Förutom avståndet till järnvägen, stödmuren och topografin finns det
några träd mellan området och järnvägen. På grund av att de är få är det
tveksamt om det har någon större riskreducerande effekt. En vall eller
plank kan fungera som ett ytterligare skydd av området men skulle
också innebära en minskad utsikt mot stranden och själva parken (från
stationen sett).

Gamla tennisplanen
Förutsättningar

Järnvägen går något högre än området och ca 35-40 meter bort.
Eftersom stationen ligger strax innan eller efter, beroende på tågens
riktning är hastigheten relativt låg. Riksvägen ligger på ett avstånd av
ca 60 meter.

Överblick över området. Sedan bilden togs har ett flertal träd tagits
ned.
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Området med gång- och cykelväg, järnväg, riksväg samt samhället i
bakgrunden.
Konsekvensreducerande åtgärder

Några större tallar står mellan området och järnvägen. Då de är få är det
tveksamt om det har någon större riskreducerande effekt. En vall eller
staket skulle skärma av gångvägen från resten av stranden samt minska
utsikten från samhället. Hastigheten på den närliggande riksvägen är
låg eftersom det finns flera rondeller på sträckan.

På Helsingland
Förutsättningar

Området på Helsingland är det av de tre alternativen som ligger närmast
järnvägen, ca 30 meter, och längst bort från stationen. Den upphöjda
banvallen kan i värsta fall resultera i att tåg och gods faller ned från
spårområdet vid en olycka. Om detta sker åt öster kan ”svackan”
mellan järnvägen och riksvägen har en isolerande effekt. Om det
däremot händer i västlig riktning riskerar det att skada besökare på
Helsingland. Förutom några mindre kullar är Helsingland en stor plan
yta.

Överblick över området. Den blå skulpturen som syns på bilden är nu
borttagen. Gångvägen går under järn- och riksvägen längs med Enån,
längst ned i bild.
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Utblick från järnvägsvallen mot båthuset, Siljan och Helsingland.
Staketet ses till vänster i bild.

”Svackan” mellan järnvägen till höger och riksvägen till vänster. Om
ett tåg spårar ur eller en lastbil kör av vägen kan den ha en isolerande
effekt. Bilden är tagen från gångvägen som går under vägarna.
Konsekvensreducerande åtgärder

En vall kan vara ett riskreducerande alternativ men skulle också minska
synligheten samt avskärma parken från gång- och cykelvägen. Ett annat
alternativ är att gestalta parken så att de högre delarna är närmast
järnvägen och lågpunkterna längst bort. Det skulle minska risken för att
vätskor och gaser snabbt flyter ned i de lägre delarna samt hindra att
solitt material träffar personer innan de hinner ta sig ur parken.
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RÄDDNINGSTJÄNSTENS BEDÖMNING
Sannolikheten för att människor ska komma till skada vid en eventuell
olycka på järnväg alternativt riksväg bedöms väldigt låg, beroende av
att hastighetsnedsättning råder på spårbundentrafik samt på riksvägen.
Den tilltänkta verksamheten kan bedrivas därför att en eventuell olycka
kommer uppfattas i ett tidigt skede, och på så vis har människor
möjlighet att sätta sig i säkerhet genom att alternativa flyktvägar finns.
Sammanfattningsvis bedömer räddningstjänsten att en etablering inom
de tre alternativen inte utgör någon fara för människors hälsa eller liv.

