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Händelse och orsak
Trafikolycka
Chauffören får ett kast på släpet, vilket
medför att bilen kommer ut i
snöplogkanten. Bil och släp går av
vägen, ner i diket och tippar. I diket
läcker 7000 l väteperoxid ut från släpets
säkerhetsventil.
Bilen stod i princip still men det var så
halt att den ändå gled i sidled och la sig
på sidan. Godset var väl förankrat och
förblev kvar på plats. Riskbedömning
gjordes innan fordonet kunde dras upp
och fortsätta till lossningsplats.
Föraren kom med sitt ekipage för långt
ut åt höger varvid hjulen skar ner
utanför asfalten och ekipaget välte.
Dragbilen är totalhavererad, släpet
kommer att repareras. Ingen produkt
har läckt ut. Ena körfilen på riksväg var
avstängd i 10 tim. Föraren sjukskriven
3v.
Föraren av tankbilen höll till höger vid
möte av buss. Vägkant gav med sig.
Inget utsläpp.
En personbil kör ut framför lastbilen
trots väjningsplikt. För att undvika
kollision försöker vår chaufför köra på
insidan men släpet skär ner i diket och
slår runt. Totalt 400 liter bensin och
diesel tas upp med slamsugning.
Förare körde under bro som är 3.40
meter hög. Bilen var 4.00 meter hög.
Föraren letade efter företaget där han
skulle lasta. Orsakat av dålig
uppmärksamhet och låg bro. Bilen
förstörd. Inget utsläpp.
Vid färd på landsväg kommer släpet
utanför vägbana. Belagd vägkant brast
och släpet välte. Hastighet vid olyckan
enl. färdskrivare 80 km/h, vägen vid
olycksplats är smal och släp var i
gungning efter tidigare kurva. Släpet har
släpats i diket och troligtvis slagits hål i
vid vältningen. 2200 liter utläckt
natriumhydroxidlösning.
Släp kom utanför asfaltskanten och som
sedan dragit omkull hela ekipaget.
Vägen avstängd under tömning av
ekipaget och bärgning. Inget utsläpp.
Avåkning vid halt väglag. Inget utsläpp
av alkoholerna men risk för läckage då
bilen tippade i diket. Omledning av trafik
i 8 timmar. Bil och släp kunde efter

Vidtagna eller planerade
åtgärder
Lasten pumpas över till en
annan bil och
räddningstjänsten sanerar
området. Föraren klarar sig
utan skador. Chaufförsmöte
om hastighetsanpassning till
väglag.
Fortsätta med det
säkerhetsarbete som pågår.
Vid halt väglag avvaktas
normalt halkbekämpning innan
färd.
Utbildning/träning/uppföljning
av förare.

Inga åtgärder. Föreslår
breddning av väg.

Bättre utbildade förare

Vid vältning hamnar produkt i
vägrenen. Räddningstjänst har
sugit upp utsläppt produkt samt
sanerat. Räddningstjänsten
sög även upp ej utläckt produkt
ur släpet.

Genomgång av avvikelsen
med åkeriets chaufförer, inom
ledningssystemet.
Förarmöten och
företagsmöten. Undvika
transport vid dåligt väglag i
samråd med företagsledning
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bärgning fortsätta färden.
Avåkning vid halt väglag och snö.
Avspärrning av väg under läktring av
propangasen. Inget utsläpp. Bilen
oskadad.
Trafiken framför tvärstannade.
Chauffören parerade och svängde ner i
dikeskanten. Tankbilen med
ammoniumnitrat blev stående i snön på
sidan av vägen. Det var halt väglag och
snöfall. Inget utsläpp men avstängd väg
under bärgning.
Skogsvägen var plogad bredare än
själva vägen. Höger sida av bilen skar
ned i diket och bilen lade sig på sidan.
Dieseln pumpas över till annan bil. Inget
utsläpp.
Lastning/lossning styckegods
Vid lossning av smittförande material
upptäcktes att godset hade läckt.
Läckage på pall, golv och dörr.
Överfyllda fat med svaveldioxid
upptäcktes hos mottagare. Inget
läckage eller personskada. Dock
bedöms risk för läckage. Orsaker är
felinvägning vid fyllning av faten hos
avsändare (lastning). Grundorsaker
bedöms vara konstruktionsfel på våg då
lastning styrs av vågens visning.
Lastning/lossning tank
Överfyllning av 1500 l eldningsolja
p.g.a. att mottagaren inte demonterat
påfyllningsrör/överfyllnadsskydd till
utrangerad tank. Tanken flyttad till annat
ställe i fastigheten.
Överfyllning 20 l diesel via avluftning
pga. ouppmärksamhet
Läckage, ca 5 l, från uppställd tank
med ca 22 m3 etylendiamin. Orsakat
av frätskador på ventil som inte går att
kontrollera utifrån.

Ett 200 liters fat med brandfarlig vätska
läckte på en trailer. Hål i botten på ett
av fyra hopplastade fat fanns redan vid
påfyllning.
Vid leverans av eldningsolja till kund
visade det sig, trots flera kontroller, att
fastighetsägaren kapat röret till tanken.
1800 l eldningsolja läckte till källare och
avlopp. Planeringsfel hos oljebolag och
fastighetsägare.
Vid test av lossningssystemet efter
reparation av brott på hydraulledning
konstaterades läckage av LPG mellan
hydraulmotor och lossningspump.40 l

och säkerhetsrådgivare.
Undvika stress vid dåligt
väglag.

Genomgång med chaufförer
om företagets farliga gods och
trafiksäkerhetspolicy och att
dessa skall följas.

Köra mitt i vägen på snöiga
skogsvägar.

Sanering och destruktion.
Kontakt med avsändaren
angående paketering.
Kontroll av våg och korrigering
av vågrälsen. Nya rutiner med
dubbelvägning som
försiktighetsåtgärd. Planerade
åtgärder är även att
komplettera med ett
överfyllnadsskydd.

Räddningstjänst och
slamsugare kallades in för
sanering. Föreslår kommunal
information till fastighetsägare
Omedelbar sanering av
chaufför. Repetition av regler.
Vid lastning: sökning efter
läckage innan tanken fyllts helt.
Mer omfattande kontroller i
samband med återkommande
täthets och
vätsketryckprovning

Extra kontrollpunkter införs hos
oljebolag.

Rutiner för kontroll av
hydraulikanslutningar infört på
checklista för daglig tillsyn.
Utbildning i rutinerna.
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läckte ut, 8000 l facklades av.
När släpet var lastat upptäcker
chauffören att det droppar Metanol från
släpets undersida. Ca ½ liter i minuten.
Skum läggs på utsläppet för att
förhindra brand. Knappt 100 l utsläpp.
Tank skulle lastas med salpetersyra.
Den var dock i högre koncentration än
väntat och en reaktion med
inneslutningen skedde, nitrösa gaser
bildades. Temperatur-höjning. Ingen
skadad men 17 personer till sjukhus för
observation. Avspärrning av platsen.
Under transport
Förare upptäckte däckbrand på
släpvagnen, stannade, tömde alla
pulversläckare och skyfflade snö på
däcket men utan resultat, både släpet
och bilen brann upp. Ev. kan
främmande föremål ha kommit in i
bromsarna och därefter pressat på
bromsarna med varmgång som följd.
Järnväg
Tankimplosion. Fel på vacuumventil
troligen orsakat av isbildning. Inget
utsläpp.
Skadad storsäck med ammoniumnitrat
tejpades utan att paketeras om i
räddningssäck och började läcka under
returtransport. Utläckt mängd ca 50 kg.
Inga andra skador.
Vagnar som inte var ihopkopplade med
övriga vagnar rullade okontrollerat
p.g.a. bangårdens kraftiga lutning och
kolliderade sedan med aktern på tåg i
ca 15-20 km/h. Cisternvagn lastad med
butadiener blev påkörd och deformerad.
Inget läckage eller personskada.
Sjö
Vid mottagningskontrollen upptäcktes
att behållaren var kontaminerad av
radioaktivt ämne. Det kan ha legat
kontaminerat vatten någonstans på
flaskan eller lyftoket som läckt på
flaskan vid nertransport.
Vid mottagningskontrollen upptäcktes
att behållaren var kontaminerad.

Kontaminerad behållare.
På grund av halt väglag gled
grensletruck in i tankcontainer fylld med
etanol på hamnterminal. Isolering slets
loss men inget utläckt ämne.

Överpumpning till tom bil.
Tanken repareras och
provtrycks. Utredning om
lossning till fast tank. Översyn
av larmplan.
Lastningen avbryts, lossning till
IBCer av plast. Samtliga
tankfordon uppdateras
avseende godkända ämnen.
Kontroll av koncentration eller
annan kritisk variabel.

Släckförsök. Sanering.
Utbildning av förarna i
däckbränder och möjligheten
att koppla loss släpet.

Diskussion med
hamnterminalen där säcken
paketerats felaktigt.

Nya regler har införts för att
säkerställa att det inte finns
några vagnar på spåret som
inte är sammankopplade med
övriga. Tekniska barriärer kan
tillkomma.

Omedelbar sanering. Översyn
av provtagning samt rutiner för
transporter.

Sanering av
transportbehållaren. Översyn
av rutiner och provtagning
samt uppdatering av
instruktion.
Sanering. Utredning.
Återkoppling till avsändare och
egen organisation.

