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Uttale til varsel om utviding av tankanlegg på Mongstadbase - håndtering av
farlig stoff - gnr. 127 bnr. 59 og 91 - Lindås kommune
Vi viser til mottatt høring av søknad om samtykke for utvidelse av tankanlegg på
Mongstadbasen i Lindås kommune, med høringsfrist 17.02.2017.
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap ber om merknader til samtykkesøknaden og
til virksomhetens vurdering opp mot forskrift 19. desember 2014 om konsekvensutgreiinger
for tiltak etter sektorlover (SKU) vedlegg III.
Kryss med fylkesveg 57
Statens vegvesen forvalter fylkesvegene i Hordaland på vegne av Hordaland fylkeskommune.
Mongstadbasen har adkomst fra fv. 57 Mongstadvegen via kryss med kommunal veg
Storemyra. Dette krysset har i dag en enkel utforming, uten egne svingefelt for trafikk inn til
Storemyra og med dårlig sikt mot nord.
Statens vegvesen utarbeider for tiden reguleringsplan for fv. 57 i Lindås kommune, for
strekningen fra Lindås tettstad til Austrheim grense. Dette innbefatter kryss et ved
Storemyra. I dette arbeidet reguleres et fullkanalisert kryss med tilbaketrukket gang- og
sykkelveg. Vi forventer å oversende planutkast til Lindås kommune våren 2017, med
målsetning om vedtatt plan vinteren 2017/18. Det er foreløpig ikke avsatt midler til
strekningen, og det er derfor uvisst når vegen blir opprustet i tråd med regulerings planen.
Oversendt sikkerhetsrapport
I den oversendte sikkerhetsrapporten er kapittel 3.14 om trafikk. Det er imidlertid ikke
informasjon om hvor mye trafikk utvidelsen av anlegget vil generere på det offentlige
vegnettet, eller andel tungtrafikk/farlig last. Dette mener vi må synliggjøres før det blir gitt
tillatelse til utvidelse av virksomheten på tankanlegget.
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Fv. 57 er en ulykkesbelastet veg. Vi vurderer det slik at tungtrafikken inn til Mongstadbasen
ikke kan økes før krysset fra fv. 57 inn til basen har fått en mer trafikksikker utforming, i
tråd med reguleringsplanen som er under utarbeidelse.
Vi mener også at risiko knyttet til det offentlige vegnettet bør være en del av vurderingene i
sikkerhetsanalysen. Det er vanskelig å vurdere konsekvens for trafikksikkerheten basert på
oversendt informasjon fordi trafikkvurderingen ikke fremkommer av søknaden som er sendt
på høring.
Hvis det er aktuelt å utvide virksomheten ved tankanlegget må vi ha en videre dialog om
nødvendige utbedringstiltak i det omtalte kryssområdet, for å sikre trafikantenes sikkerhet.
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