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Bakgrund
Pajala kommun genomgår en samhällsförändring som en följd av utvinning av
malmfyndigheter nordväst om Pajala tätort i Kaunisvaara. Malmtransporterna
från gruvbrytningen ska ske via lastbil på de befintliga allmänna vägarna väg 99,
väg 395, E45 och E10 mellan Kaunisvaara och Svappavaara för omlastning till
järnväg och vidare transport till Narviks hamn. På väg 395 sker transporterna
genom Junosuando by.
Vägens bärighet och trafiksäkerhet är inte anpassade för dessa transporter.
Trafikverket planerar därför en uppgradering av vägen för ökad bärighet och
ökad trafiksäkerhet. I Junosuando by pågår därför parallella planeprocesser
(detaljplaner och vägplan) för att anpassa samhället efter de förändrade behov
som gruvbrytning i Kaunisvaara förväntas medföra.
Trafikverket arbetar med en vägplan för att kunna genomföra planerade
förstärkningsåtgärder, men för att kunna bredda vägen och öka trafiksäkerheten
behöver mer mark tas i anspråk. Pajala kommun behöver därför också
genomföra planförändringar utmed väg 395. I gällande detaljplaner
(byggnadsplaner, från år 1974 och 1985) är inte tillräckligt med mark
ianspråktagen för vägrätt för att möjliggöra breddning och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som planeras. Området närmast väg 395 måste
därför detaljplaneläggas på nytt.
Ett antal fastigheter kommer att bli berörda av denna detaljplaneförändring.
Bland fastigheterna finns fastigheten Junosuando 5:53 som i gällande planer har
en angiven markanvändning för bilservice och småindustri. På fastigheten ligger
sedan länge en bensinstation. Bensinstationen har emellertid inte vari i drift
sedan år 2011. Endast en begränsad del av Junosuando 5:53 behöver dock tas i
anspråk för den planerade vägbreddningen varför vägplanen för väg 395 inte
utgör något hinder för bensinstationsverksamhet på fastigheten.
I samband med de pågående planprocesserna har frågan om möjligheten att
återuppta bensinstationsverksamheten på fastigheten 5:53 aktualiserats.
Ramböll har erhållit uppdraget att utreda denna fråga. Däri ligger en
övergripande riskanalys men även de legala förutsättningarna för att återuppta
driften på bensinstationen.
Sydsydväst om fastigheten Junosuando 5:53 ligger tre fastigheter, Junosuando
5:18 och 5:41 samt Salmijärvi 1:10, för vilka kommunen genomfört en
planändring som möjliggör för fler bostäder, handel, kontor och samlingslokal.
Denna plan ligger utanför Rambölls uppdrag.

Sammanfattning
Vid planläggning av mark ska skydd mot olycka utredas och värderas.
Beträffande olägenheter såsom störande buller och ljusstörning samt
luftföroreningar lagstadgas detta i Miljöbalken. Dock för redan planlagd mark är
normalt inte bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3
kap. i miljöbalken (MB) tillämpliga.
I planärenden rörande lokalisering av bensinstationer får detta konsekvensen
att det kan ställas högre krav på skyddsavstånd (i ny detaljplan) vid flytt av en
bensinstation till ny plats än om verksamheten blir kvar på område som redan
är avsedd för bensinstationsverksamhet.
I de pågående planarbetena i Junosuando har återöppnande av bensinstationen
på fastigheten Junosuando 5:53 aktualiserats och frågan om förutsättningarna
för att återuppta verksamheten har rests. Eftersom den gällande planen för
Junosuando 5:53 anger bilservice och småindustri medger planen denna
verksamhet och planprövning enligt miljöbalken kan inte förväntas.
Bensinstationsverksamhet är dock tillståndspliktig varför frågan om
återöppnande av bensinstationen på fastigheten Junosuando 5:53 skall prövas
inom ramen för lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
samt i tillämpliga delar inom ramen för bygglov.
Under förutsättning att en återupptagen bensinstationsverksamhet följer de
föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger i
handboken ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer”
kan bensinstationsverksamheten återupptas på fastigheten Junosuando 5:53.
Det har visat sig att angivna skyddsavstånd i MSB:s föreskrifter kan innehållas
på den aktuella fastigheten varför tillräcklig säkerhet kan uppnås inom ramen
för den gällande planen för fastigheten.
Om planen för Junosuando 5:53, som anger markanvändning för bilservice och
småindustri, inte ändras skall det emellertid beaktas i planförslaget för
Junosuando 5:18 och 5:41 samt Salmijärvi 1:10. Frågor rörande olägenheter av
buller och ljusstörning nattetid bör behandlas i samråd med bensinstationens
verksamhetsutövare i detta skede innan planerna fastställs.
Inverkan av vägplanen på Junosuando 5:53 bedöms inte påverka möjligheten att
bedriva bensinstationsverksamheten vidare. Planerade åtgärder enligt
vägplanen för väg 395 syftar till att kompensera för den ökade
trafikbelastningen. Och inom ramen för vägplanen ligger att genomföra
erforderliga säkerhetsåtgärder med hänsyn till riskerna med den ökade trafiken
och skyddsobjekt i anslutning till vägen såsom till exempel den vattentäkt som
ligger nordväst om Junosuando 5:53 mellan väg 395 och Torneälven. Det
inkluderar även frågan om transporter av farligt gods på väg 395.
Med hänsyn till trafiken på väg 395 är den mest verksamma riskreducerande
åtgärden en hastighetsnedsättning. Kommunen beslutar om lokala
trafikföreskrifter för vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden.
Länsstyrelsen har den rätten för allmänna vägar där staten är väghållare.
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1 Inledning
Som en följd av utvinning av malmfyndigheter nordväst om Pajala tätort i
Kaunisvaara genomgår Pajala kommun en samhällsförändring med ökad och
tyngre trafik och större efterfrågan på såväl bostäder som service i Junosuando
by. För att tillmötesgå denna förändring planerar Trafikverket en ombyggnad av
väg 395 varför en vägplan är under framtagande. För att möjliggöra den
planerade ombyggnaden genomför Pajala kommun vissa
detaljplaneförändringar eftersom vägrätten idag inte medger de planerade
åtgärdena för vägen.
Parallellt med dessa planarbeten genomför kommunen planförändringar i
centrala Junosuando för att tillmötesgå behovet av ökad service och fler
bostäder.

2 Planområden med omgivningar
2.1 Väg 395 förbi Junosuando
Trafikförhållanden
Malmtransporterna från gruvbrytningen ska ske via lastbil på de befintliga
allmänna vägarna väg 99, väg 395, E45 och E10 mellan Kaunisvaara och
Svappavaara för omlastning till järnväg och vidare transport till Narviks hamn.
På väg 395 sker transporterna genom Junosuando by. Vägens bärighet och
trafiksäkerhet är emellertid inte anpassade för dessa transporter. En förbättring
av vägens bärighet och trafiksäkerhet är därför behövlig.
Trafiken (ÅDT) på väg 395 förväntas öka från knappt 1000 fordon per dygn
(varav ca 150 lastbilar) år 2013 till ca 1550 fordon (varav ca 550 lastbilar) per
dygn vid fullt utbyggd drift.
Busslinjerna 51 och 53 mellan Svappavaara–Pajala trafikerar väg 395 förbi
Junosuando.
Farligt gods
På väg 395 sker transporter av farligt gods, främst fordonsbränsle. Till gruvan
förväntas maximalt 1 transport av explosivämnen ske per dag. Mer om riskerna
med farligt gods framgår av kap 4.
Vägplan
Ändamålet med vägplanen för väg 395, delen Junosuando by är att säkerställa
vägens framtida funktion både för malmtransporter och för övrig trafik samt
skapa en säker trafikmiljö och en god boendemiljö för boende längs vägen.

9

Plankarta för vägplan och angränsande fastigheter

2.2

DP Junosuando 5:53 med flera

Vägplanen medför behov av detaljplaneändringar och arbetet med framtagande
av nya detaljplaner för området pågår parallellt med vägplanen.
Fastigheten Junosuando
5:53 kommer till
begränsad del att bli
berörd av vägplanen och
till den kopplade
detaljplaneförändringar.
Fastigheten har i
gällande DP en angiven
markanvändning för
bilservice och
småindustri.
På fastigheten ligger
sedan länge en
bensinstation.
Bensinstationen har
emellertid inte vari i
drift sedan år 2011.

I samband med de pågående planprocesserna har frågan om möjligheten att
återuppta bensinstationsverksamheten på fastigheten 5:53 aktualiserats.
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Bensinstation på fastigheten Junosuando 5:53. Vy från väg 395.

Bensinstation på fastigheten Junosuando 5:53. Vy från väg 395.

2.3

DP Junosuando 5:18 och 5:41 samt Salmijärvi 1:10

Sydsydväst om Junosuando 5:53 har Pajala kommun genomfört en planändring
för fastigheterna Junosuando 5:18 och 5:41 samt Salmijärvi 1:10 i syfte att
möjliggöra för bostäder, handel, kontor och samlingslokal.
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Flygbild över Junosuando med markerat planområdet med ny detaljplan.
Nyligen fastställd detaljplanen
för Junosuando 5:18 och 5:41
samt Salmijärvi 1:10. Planen
medger ytterligare bostäder,
handel, kontor och
samlingslokal
Norr om planområdet ligger
fastigheten Junosuando 5:53,
bensinstationstomten.

Nordväst om Junosuando 5:53 ligger vattentäkten för byn, se figur nedan.
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3 Riskvärdering
3.1

Allmänt om risker med bensinstationer

En bensinstation som är belägen inom tätbebyggt område skapar risk för
störningar i form av ofta förekommande nattlig trafik, avgaser och
ljusstörningar från strålkastare, vilket ska beaktas vid planläggning. Även
olycksriskerna för såväl miljö, egendom och hälsa, vid hantering av bensin och
andra drivmedel ska beaktas.
Den största risken för ett stort bensinspill vid en bensinstation är i samband
med påfyllning av cistern från tankbil. Däremot kan explosion i bensincisternen
nästan uteslutas. Men med E85 är risken för explosion större, särskilda regler
har därför tagits fram för cisterner med E85.

3.2 Lämplighet – Bedöms i planarbetet
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark enligt
plan- och bygglagen. Lämpligheten i användning av marken ska emellertid
bedömas med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet,
möjligheterna att förebygga luftföroreningar och bullerstörningar samt risken
för olyckor. Endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet
får marken tas i anspråk.
För att bedöma om marken för ändamålet är lämplig ska kommunen bland
annat ta hänsyn till:
- risken för olyckor
-

människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter på annat sätt

-

konsekvenser i förhållande till ett nollalternativet

-

behovet av och/eller konsekvenser för framtida förändringar/planer i
anslutning till etableringsområdet

-

både allmänna och enskilda intressen (det ska finnas en rimlig balans
mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet
får för motstående enskilda intressen, dvs en proportionalitet)

-

och främja en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens

-

möjligheten att skapa en ändamålsenlig struktur

-

alternativ användning av marken för den tilltänkta etableringen

-

omgivningspåverkan av etableringen

3.2.1

Bedömning av lämpligheten i användning av mark sker i
detaljplanearbetet

Prövning av lämpligheten i användning av mark för visst ändamål sker alltså i
planprocessen.
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Mark- och miljööverdomstolen är överinstans som prövar plan- och
byggrättsliga mål såsom till exempel mål om detaljplaner,

3.3 Planförutsättningar för Junosuando 5:53
Enligt PBL, 2 kap. gäller att vid prövningen av frågor enligt PBL ska hänsyn tas
till både allmänna och enskilda intressen (1 §). Vidare anges i 2 § att
planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov samt att
företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning. I 2 § anges också att bestämmelserna om hushållning med markoch vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken därvid ska tillämpas.
Samtidigt anges i MB att de grundläggande bestämmelserna, 3 kap, för
hushållning med mark- och vattenområden, som PBL hänvisar till, endast kan
användas vid ändrad användning av marken. Det innebär att vid en oförändrad
användning av marken, dvs om planbestämmelserna för Junosuando 5:53 inte
ändras kan bensinstationen ligga kvar på sin nuvarande plats. Men om man
söker en ny etableringsplats för bensinstationen kommer en ny
tillståndsprövning att ske enligt PBL och MB. En dom i Miljööverdomstolen
(MÖD 2002:46) ger vägledning i denna sak.
3.3.1

Vägledande dom i MÖD

Miljööverdomstolen behandlade år 2002 ett ärende angående en ansökan om
att få tillstånd att flytta en bensinstation från en, enligt alla bedömningar,
olämplig placering mitt i ett villaområde till en plats med större avstånd till
omgivande bostäder. Ansökan avslogs. I domen anges att:
”En bensinstationsverksamhet på platsen kan befaras föranleda
olägenhet av väsentlig betydelse. Under sådana förhållanden bör
en nyetablering inte tillåtas oavsett att en flyttning av bolagets
verksamhet från nuvarande plats kan medföra miljömässiga
fördelar.”
Domstolen var dock inte enig i sitt beslut. Ett hovrättsråd var skiljaktig och
anförde att:
”Bensinstationer är normalt sett anläggningar som inte innebär
några större miljörisker” vilket också miljökonsekvensbeskrivningen för den nya placeringen också visat.
Det skiljaktige hovrättsrådet menade att vid en avvägning mellan att
verksamheten fortsätter på nuvarande plats och att etablering tillåts på den
sökta nya platsen överväger skälen för att tillåta lokalisering på den nya platsen.
Både länsstyrelsen och miljödomstolen betonade att målet gäller en nyetablering
och miljödomstolen har framhållit att det då bör ställas stränga krav att den
sökta platsen verkligen är lämpad för det avsedda ändamålet. Effekten av det
blev att verksamheten fortsatte på sin gamla och mindre lämpliga plats.
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3.3.2

MÖD:s bedömningsgrunder

I sin bedömning tog miljööverdomstolen stöd i Boverkets skrift Allmänna råd
(1995:5) om bättre plats för arbete. Skriften bygger på en äldre lagstiftning och
är idag till stora delar inaktuell. I skriften förekommer emellertid allmänna
rekommendationer (dock ej bindande) till kommunerna som stöd i
detaljplanearbeten avseende skyddsavstånd. Ett skyddsavstånd på 50 meter
med avseende på risken för olycka rekommenderas och ytterligare 50 meter
med hänsyn till buller, lukt, föroreningar och ljusstörning. Dessa
rekommenderade skyddsavstånden har emellertid inte stöd i några riskanalyser.
Boverkets skrift från 1995 gör emellertid tillägget att åtgärder kan vidtas som
begränsar de negativa konsekvenserna med bensinstationer. Exempelvis nämns
bullerplank och vegetation som både ur bullersynpunkt och med avseende på
störningar från bilstrålkastare som åtgärder för att begränsa de negativa
konsekvenserna. Vidare anges att man kan införa gasåterföringssystem (idag
standard på alla bensinstationer) för att miljöproblemen i samband med
bränslepåfyllning. Dessutom kan man göra en markplanering som reducerar
spillytan i händelse av spill och konsekvenserna därav. Även i en
vägledandningsrapport från 2006 avseende säkerhetshöjande åtgärder i
detaljplaner utgiven av Boverkets och Räddningstjänstens problematiseras
begreppet ”skyddsavstånd” på ett mer funktionellt sätt än formulerade som fixa
meteravstånd.
Sammantaget leder det till bedömningen att MÖD:s beslutsunderlag framstår
som högst bristfälligt.
Den myndighet som emellertid har föreskriftsrätten rörande säkerhet relaterad
till bensinstationer är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).
3.3.3

Skyddsavstånd till benstation enligt MSB

MSB anger ett minimikrav på 25 meters skyddsavståndet mellan lossningsplats
för tankbilsfordon och bostäder, samlingslokaler, kontor mm i handboken
”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” från maj 2008.
Vid nyetablering ska emellertid en riskutredning göras men om en
bensinsinstation utförs enligt de exempel som ges i handboken anses emellertid
kraven uppfyllda i delar av riskutredningen som handboken omfattar. Görs
däremot avvikelser från handbokens exempel behöver en riskutredning visa att
minst samma skydd uppnås på annat sätt.
Kommentar avseende skyddsavstånd med avseende på brand
Erforderligt skyddsavstånd för att inte medföra allvarlig påverkan på omgivande
byggnader beror av hur stor spillytan blir. Stor spillyta ger vid antändning stor
brandeffekt och höga strålningsnivåer. En liten spillyta medför en mindre
brandeffekt och lägre strålningsnivåer. En i detta avseende bra utformad
lossningsplats kan minska risken avsevärt. En spillyta på 200 m2 förväntas inte
ge någon allvarlig påverkan på byggnader som ligger mer än 40 meter från
branden. Minskas spillytan till 100 m2 erhålls motsvarande strålningsnivåer vid
25 meters avstånd, dvs i linje med det skyddsavstånd som anges i handboken
”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” från maj 2008.
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Kommunen kan dock arbeta fram en egen policy och besluta om ett längre
skyddsavstånd. Frågan kan hanteras inom ramen för kommunens planmonopol.
3.3.4

Konsekvenser för Junosuando 5:53

Bensinstationsanläggningen på Junosuando 5:53 har idag inget tillstånd enligt
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) att bedriva
bensinstationsverksamheten. Vid tillståndsprövning för återupptagande av
verksamheten skall verksamhetsutövaren påvisa att anläggningen uppfyller
MSB:s förerskrifter i handboken ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor
på bensinstationer”.
Tillståndsansökan enligt LBE bör lämnas in samtidigt med eventuella
ansökningar om bygglov så att dessa kan handläggas samtidigt.
Vidare klassas bensinstationer som miljöfarlig verksamhet kategori Canläggningar. C-anläggningar är anmälningspliktiga till kommunens miljö- och
hälsoskyddsnämnd.
Beträffande skydd av den vattentäkt som ligger norr om väg 395 säkerställs det
inom ramen för de säkerhetsåtgärder som bensinstationstillståndet erfordrar för
fortsatt drift samt de åtgärder som ligger inom ramen för vägplanens
genomförande.

3.4 Bedömningsgrunder för angränsande planförslag, Junosuando
5:18 och 5:41 samt Salmijärvi 1:10
Vid bedömning av planförslaget för Junosuando 5:18 och 5:41 samt Salmijärvi
1:10 skall det ske med utgångspunkt från omgivningen och dess påverkan på
planförslaget. Därvid ska hänsyn tas till:
- risken för olyckor
- människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter på annat sätt
- konsekvenser i förhållande till ett nollalternativet
- behovet av och/eller konsekvenser för framtida förändringar/planer i
anslutning till etableringsområdet
- både allmänna och enskilda intressen (det ska finnas en rimlig balans mellan
nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för
motstående enskilda intressen, dvs en proportionalitet)
- och främja en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens
- möjligheten att skapa en ändamålsenlig struktur
- alternativ användning av marken för den tilltänkta etableringen
- omgivningspåverkan av etableringen
Vad beträffar bedömningen av erforderliga skyddsavstånd visar tidigare
redovisade bedömningar i avsnitt 3.3 att bilden inte är helt tydlig. Emellertid vid
en sannolikhetsbaserad riskanalys blir resultatet att byggnaderna på
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fastigheterna på Junosuando 5:18 och 5:41 samt Salmijärvi 1:10 är placerade på
ett tillräckligt avstånd från bensinstationen med avseende risken för olycka.
Beträffande gasångor från bensinpumpar och cisternfyllning kunde det tidigare
vara en olägenhet för omgivningen. Men med dagens gasåterföringssystem
bedöms detta inte vara något störande problem.
Beträffande olägenheter av buller och ljusstörning nattetid kan dessa reduceras
med buller- och ljusavskärmning och begränsat öppethållande nattetid. Denna
fråga bör behandlas i samråd med bensinstationens verksamhetsutövare.
Konsekvenser för DP Junosuando 5:18 och 5:41 samt Salmijärvi 1:10
Inom ramen för föreliggande detaljplaneförslag kan erforderliga skyddsavstånd
skapas mellan benssinstationen och bostadsbebyggelsen.. Det gäller såväl
beträffande skyddsavstånd med hänsyn till olycka som med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att förebygga
luftföroreningar och bullerstörningar. Den erforderliga mixen av förebyggande
tekniska åtgärder inom bensinstationsetableringen och fysiskt skyddsavstånd
bedöms vara möjlig att skapa utan oönskade restriktioner för DP Junosuando
5:18 och 5:41 samt Salmijärvi 1:10

17

4 Transport av farligt gods i Junosuando by
Med farligt gods avses varor eller ämnen som har sådana egenskaper att de kan
vara skadliga för människor, miljö och egendom, om det inte hanteras rätt
under transport. Transport av farligt gods styrs av en omfattande regelsamling
som tagits fram i internationell samverkan. Regelsamlingen fastställer vem som
får transportera farligt gods, hur transporterna ska ske, var dessa transporter får
färdas och hur godset ska vara emballerat samt vilka krav som ställs på fordon
för transport av farligt gods. Farligt gods delas in i 9 olika klasser för ämnen med
liknande risker vid transport på väg.
Tabell 1. ADR-klasser
ADR-klass

Ämneskategorier

Kommentar avs. Junosuando

Klass 1

Explosiva ämnen

Transport v99 från väster

Klass 1.1

Massexplosiva ämnen, t.ex. Patronerat
explosivämne, typ trotyl

Bedöms ej beröra planområdet

Klass 2.1

Brandfarliga gaser

Obetydlig mängd

Klass 2.2

Ej brandfarliga eller giftiga gaser

Obetydlig mängd

Klass 2.3

Giftiga gaser

Obetydlig mängd

Klass 3

Brandfarliga vätskor

Bedöms utgöra merparten av
transporterna förbi planområdet

Klass 4

Brandfarliga fasta ämnen

Obetydlig mängd

Klass 5

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Obetydlig mängd

Klass 6

Giftiga och smittfarliga ämnen

Obetydlig mängd

Klass 7

Radioaktiva ämnen

Obetydlig mängd

Klass 8

Frätande ämnen

Obetydlig mängd

Klass 9

Övriga farliga ämnen

Obetydlig mängd

4.1 Transport av farligt gods på väg
Transporter av farligt gods på väg svarar för nära en promille av det totala
trafikarbetet i Sverige, men är under avtagande. Huvuddelen av transporterna
av farligt gods sker på det statliga vägnätet, dvs det vägnät som enligt samhället
är mest lämpade för dessa transporter. Huvudstråken för transittransporter
utpekas som primära transportleder. Sekundära transportleder är det vägnät
som utpekats för att nå mottagare av transporterna.
För Norrbottens län innebär detta att i stort sett alla tätorter genomkorsas av
transportleder för farligt gods. Enkelt uttryckt; där människor bor finns också
transporter av farligt gods. Det moderna samhället skulle inte fungera utan dem.
Transporter av vissa processkemikalier sker i stort sett endast mellan större
industrianläggningar ute i landet. Några sådana industrianläggningar finns inte
i Pajala kommun. Någon direkt transittrafik har inte identifierats. Bedömningen
i denna preliminära riskanalys i detta tidiga skede är att de ADR-transporter
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som förekommer främst är klass 3 produkter, dvs bensin, diesel, eldningsoljor
mm. samt klass 1-produkter till Kaunisvaara gruvan

Figur. Rekommenderade vägar för transport av farligt gods i Norrbottens län
Såväl det totala antalet fordon som antalet farligt gods transporter som far på
v395 som leder genom Junosuando är i ett riksperspektiv mycket lågt,
uppskattningsvis på sin höjd ett par stycken om dagen. Med den ringa
transportmängden kan man inte tala om sannolikhet för en vådaolycka med
farligt gods annat än att den är extremt låg. Vilket innebär att en
sannolikhetsbaserad riskanalys leder till så små risker att alla i samhället
etablerade toleranskriterier för risk med mycket god marginal innehålles för
berörda planområden.
Detta förutsätter dock att utformningen av in- och utfarten till bensinstationen
utförs på ett trafiksäkert sätt samt att bensinstationen i sig utformas i enlighet
med gällande säkerhetsföreskrifter. Speciell hänsyn bör tas till åtgärder för att
begränsa den möjliga utbredningen av en pölbrand i händelse av ett vådautsläpp
vid platsen för påfyllning av cistern.
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4.1.1

Olyckor vid transport av farligt gods på väg – olycksstatistik

Det är mycket sällsynt att människor skadas vid transport av farligt gods vilket
beror på att man tidigt införde regler för hur farligt gods skall transporteras, hur
märkning, förpackning och samlastning skall ske mm.
Transporter av farligt gods sker i enlighet med det internationella regelverket
(ADR) som reglerar hur transport skall ske för alla klasser farligt gods. Man har
dragit lärdom av tidigare olyckor och kommit fram till hur man på ett så säkert
sätt som möjligt skall utföra transporterna, vare sig de sker på väg, på järnväg, i
luften eller till sjöss.
Trendsiffrorna de senaste åren visar på en minskning av trafik- och transportrelaterade olyckor och utsläpp. Fordonen har med åren blivit allt bättre i flera
avseenden och utrustats med ABS-bromsar. Säkerhetsarbetet och säkerhetsmedvetandet har hos företagen också ökat väsentligt det senaste 10-20 åren,
vilket bidragit till ökad säkerhet.
Sannolikheten för en olycka med farligt gods beror främst på vägens standard,
skyltad hastighet och väglag samt antal korsningar och om vägen ligger inom
centrumbebyggelse eller landsbyggd.
Baserat på de senaste årens statistik kan man generellt konstatera att transporter med farligt gods är mycket säkra. Mycket låga sannolikheter för olyckor gör
det svårt att avgöra när riskreducerande åtgärder är nödvändiga. Och att människor skadas till följd av att olycka relaterad till det farliga godset är ännu mer
sällsynt eller rättare sagt; i modern tid (de senaste 90 åren) har ingen, förutom
förarna, omkommit till följd av olycka relaterad till farligt gods. Förvisso
inträffar det incidenter med transporter av farligt gods, men dessa är mycket få.
Under transport av farligt gods på väg inträffar det i storleksordningen 12
trafikolyckor och trafiktillbud per år. Baserat på rapporterade trafikolyckor med
ADR-transporter i riket och det totala trafikarbetet leder det till att i
storleksordningen 0,2-0,25 trafikolyckor/incidenter per en miljard fordonskilometer. Överfört på det aktuella planområdet innebär det ca 1 incident per
10 000 år, dvs incidenter utan personskador.
4.1.2

Sannolikhet för vådahändelse

Sannolikheten (baserad på svensk statistik för de senaste 90 åren) för att olycka
med dödlig utgång för omgivningen utanför vägområdet orsakad av en
vådahändelse med det farliga godset är mindre än 1*10-10 per fordonskilometer.
Risken att dö i en flygolycka är 5000 gånger större. Och risken för att träffas av
blixten är ungefär 2000 gånger större.
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