Rapporterade olyckor och tillbud 2008
Datum

UN-nr

2008-02-07

0209

2008-01-25

1268

2008-01-04

2008-01-24

1066
1955
1001
1046
1072
1202

2008-01-16

1965

2008-07-11

1203
1202

2008-08-26

1824

2008-10-21

1202

2008-11-04

1942

2008-06-19

2014

2008-10-20

1977

2008-11-07

1203

2008-12-12

1203

Händelse och orsak
Trafikolycka
Släpet kommer ut på höger sida i svag
nedförsbacke och skar ner i diket.
Släpvagnen välte.
Tankbil åkte av vägen i skarp
vänsterkurva, trailern lossnade från
dragbilen och välte över på vänster
sida
Lastbilen gled ned i diket och välte i en
vänsterkurva, halt väglag.

Tankbil kanade av vägen i isbelagd
uppförsbacke och välter ner i diket.
Trailer med gasol sjönk ned i
dikeskant vid på fart, svag kurva och
dålig asfaltbeläggning. Gasoltank
lutade kraftigt mot bergvägg.
Föraren väjde undan för en älg. Släpet
gick ut i terrängen och rullade runt.
Personbil kom över på fel sida av
vägen och kolliderade med en tankbil
som gick av vägen. Inget utsläpp
Tankbil gled av vägen efter att ha
stannat i glashal backe. Bilen kanade
ner i diket och välte.
På en 50-sträcka och i en svag
vänster kurva fick lastbilen sladd åt
vänster, föraren försökte korrigera
sladden men fick då retursladd.
Framvagnen åkte av vägen i en
grässlänt och välte. Föraren fick inga
fysiska skador.
Vid en vänstersväng gick
lutningsstabilisatorn av, bröts vilket
gjorde att dragbilen välte. Släpet var
intakt.
Föraren missade att svänga i
korsningen. Han backade då tillbaka
varvid släpet gick ner i diket på höger
sida och tippade omkull. Det var
regnväder och mörkt vid olycktillfället.
Tanken blev bucklig men inget
läckage noterades
Ett släp lastat med bensin gick av
vägen pga att man hade smalnat av
vägen till 3m vid ett vägarbete. Bilen
som var 2,5 m bred, kom utanför den
höga asfaltkanten. Släpet välte men
inget utsläpp.
Föraren av tankbil måste bromsa in för
att undvika kollision med stilla stående
bilar. Det var halt och snö modd på

Vidtagna åtgärder

All personal har fått en genomgång
av företagets trafiksäkerhetspolicy.

Vid tveksamt väglag avråds förare
att köra.

Ung förare får ej köra bensin tills
vidare. Information i den egna
organisationen.

Information om halkkörning

Tänka på körning och körsätt

-

Om man är osäker om vägen är
farbar, STANNA!

-

vägen. Tankbilen fick sladd på släpet
som gick ner i diket och välte. Inget
utsläpp.

2008-01-17

1866

Lastning/lossning styckegods
Truck kolliderade med fat

2008-01-25

1993

Truckgaffel stack hål i förpackning

2008-03-18

1789

2008-05-13

2920

Vid lossning var det dimmigt i
lastutrymmet och chauffören måste gå
ut efter 1-2 minuter och efter 5 minuter
fick han andningssvårigheter. Han blir
förd till sjukhus för vård.
Truckgaffel stack hål i förpackning

2008-04-01

2735

2008-04-24

1263

2008-06-19

3105

2008-06-13
2008-05-10

1247
2031

2008-06-24
2008-06-17

1830
1120

2008-08-29

3105

2008-07-01

3291

2008-12-16

2915

Truckgaffel skadar metallgaller som i
sin tur skär sönder plastbehållaren,
IBC
Vid lyft av dubbelställd pall vek sig
plasthinkarna med spackel när lasten
ställs ned varpå färgburkarna välte
och färgen rann ut.
Vid lastning av en stor skrymmande
maskin punkterades en dunk och
vätska läckte ut.
Fat punkterades med truckgaffel
Vid lastning av plastdunkar med
salpetersyra går botten ur den första
dunken. Dunkarna är gamla, märkta
91!!
Läckage ur förpackning, orsak okänd.
Ventil på IBC gick sönder i samband
med lossning av trailer
Vid lossning av pall med 25-liters
dunkar, skadades 2 dunkar när pallen
krockade med en pallkrage. Vätska
rann ut på flaket. 3 personer fick
uppsöka sjukhus var av en blev kvar
över natten, dock inga bestående
personskador rapporterade.
Föraren hämtade sopsäckar från
folktandvårdens soprum. Sopsäckarna
i plast hanterades manuellt. Vid det
aktuella fallet lyfte föraren upp en säck
mot bröstet och upptäckte för sent att
den innehöll lösa kanyler. Han fick 3-4
stick i bröstet. Händelsen har
resulterat i obehag och oro för
eventuell blodsmitta. Den drabbade
föraren har tagit prover och
vaccinerats för hepatit och kommer att
ta prover fram till sommaren 2009.
En förpackning med Radioaktivt
material Typ A i klass 7 blev utsatt för
väta vid flygtransport och

Information till personal om
varsamhet vid truckkörning och
farligt gods
Information till personal om
varsamhet vid truckkörning och
farligt gods
Informerat transportören

Information till distributionsåkerierna
att vara särskilt försiktiga när de har
farligt gods i närheten

Information till personal om
varsamhet vid truckkörning och
farligt gods
Informerade kommunen om att det
måste vara godkända förpackningar.

Samtal med berörd personal

Diskussion med avsändaren om att
ev förbättra emballaget.

I samband med händelsen
kontaktades kunden
(Folktandvården) som lovar att se
över sina rutiner.

Berörda har informerats

2008-11-17

0012

2008-12-17

2794

överlämnades till vägtransport utan att
avvikelsen meddelades och åtgärder
vidtogs.
Patroner för handeldvapen stals från
parkerat fordon, uppställt på terminal
över helgen.
Vid lastning av 2 st batteriboxar föll
båda boxarna i marken och batterier
for ur. En person från företaget
träffades av batterierna och skadade
knä och armbåge. Orsaken till olyckan
var att bakgavel lliften inte orkade med
de tunga boxarna.

2008-01-25

1202

Lastning/lossning tank
Utsläpp av diesel pga att botten
pluggen saknades.

2008-05-05

1824

2008-06-04

1830

2008-07-29

1202

2008-08-26

1830

2008-09-04

1805

2008-11-05

1202

2008-12-04

3257

Slangbrott i samband med lossning
och chauffören fick syra på rygg och
nacke.
Tanken överfylldes i samband med
lastning, ouppmärksamhet och ej
fungerande överfyllnadsskydd
Vid lossning av diesel till färja bildades
övertryck i färjans tank vilket ledde till
överfyllnad. Redare/ maskinist ska
signalera när tanken är full.
Överfyllnadsskydd saknas.
Efter lossning, i samband med
frånkoppling av slangar översköljdes
föraren av svavelsyra. En
tryckluftsventil var öppen under
lossningen vilket gjorde att syra
sprutade ur den fyllda
lossningsledningen. Föraren fick
frätskador på vä arm, hals, haka och
bröst. Inga ögonskador tack vare
ögonskydd. Föraren var i nödduschen
i 40 min och fördes därefter till
Uppsala AS.
Vid lossning av fosforsyra sprack
leverantörens slang. Föraren fick syra
över sig och 1600 kg rann ut i invallat
område. Föraren duschade av sig i
nödduschen och fördes till sjukhus.
Inga bestående personskador har
rapporterats.
Föraren flyttade överfyllnadsskyddet
från tank 1 till tank 3 men glömde att
flytta påfyllningsslangen. När han
startar pumpen fortsätter fyllningen av
tank 1 och överfyllnad sker.
För att åtgärda en propp av bitumen
mellan dragbil och släp värmde
föraren på slangen med en
bunsenbrännare. Proppen släppte inte
och föraren lossade slangen från
dragbilen. Slangen for iväg slog mot
dragbilens bakre gavel och bitumen

Lastning kommer inte att ske före
helgdagar.
I fortsättning placeras färre batterier i
varje batteribox för att minska vikten.

Föraren samt VD för mottagaren har
gjorts medvetna om att cisternen
måste vara godkänd.
Byta till en annan typ av slang och
införa återkommande kontroll av
slangar
Genomgång av gällande regler för
berörd personal.
Överfyllnadsskydd bör vara krav på
tankar på färjor/båtar.

-

-

-

Särskild information till personal som
hanterar bitumen om
bitumenproppar och de
försiktighetsåtgärder som måste tas
vid hantering av bitumen.

stänkte på föraren. Föraren fick lättare
brännskador: sjukhusvistelse i 48
timmar och sjukskrivning i 1 vecka.
Föraren hade hjälm med visir och
heltäckande klädsel.
Under transport
Lådor med smittförande avfall välte
under transport pga dålig lastsäkring

2008-05-30

3291

2008-02-11

1203
1202

Brand i släpets 3:e axel, yttre hjul
högersida. Föraren försökte släcka
men misslyckades, larmade 112.

2008-12-30

1202

Föraren parkerade släpet för att åka
iväg och lossa lasten i dragbilen. När
han kom tillbaka hade släpet rullat
över kajkanten och ner i vattnet. Han
är osäker på om EU-bromsen var ilagd
men vet att han lagd en stoppkloss
bakom fjärde axeln. Vad som sedan
har hänt är inte utrett

2008-03-19

2014

2008-08-24

2923

2008-11-11

1265

Järnväg
Väteperoxid skvalpade ur
tankcontainrar som rangerades och
träffade en person på banvallen.
Orsaken var trasiga sprängbleck.
Personen uppsökte sjukhus och
skrevs ut efter kontroll.
Lok med 11 vagnar spårade ur pga
rälsbrott. 2 av vagnarna var lastade
med IBCer vilka trillade ur den
urspårade vagnen. 2 skadades så att
innehållet läckte ut (2000 l)
I samband med omlastning av tank
från järnvägsvagn till bil upptäcktes ett
mindre läckage i tankskalet. Pga
materialutmattning hade det uppstått
mindre sprickbildningar vid
infästningen till bärremmen. Tanken
var kontrollerad en månad tidigare.

Avsändare och mottagare har
träffats och gått igenom rutiner för
att få en säkrare hantering och
transport.
Uppmaning till chaufförer att genom
kontinuerlig kontroll upptäcka
överhettning i däcken i ett tidigt
skede
Lita inte på EU-broms och den
automatiska bromsverkan. Använd
stoppkloss.

Avsändaren har kontaktats

Utredning pågår

-

