
 

 

Rapporterade olyckor och tillbud 2020 

Nr Datum UN-
nr Händelse och orsak Vidtagna och planerade åtgärder 

   Under transport  
912 2020-01-17 1129 Fordonet kördes om av annan lastbil 

och prejades ner i diket när vägen 
smalnade av. Fordonet välte men inget 
utsläpp av lasten som bestod av 
butyraldehyd. 

Omlastning och avspärrning av väg 
under räddningsarbetet. För övrigt inga 
åtgärder. 

919 2020-03-09 1830 Föraren fick sladd i det hala väglaget. 
Bil och släp voltade. Föraren fick 
lindriga skador och 1500 liter 
svavelsyra läckte ut via 
övertrycksventilerna. 

Introduktionsutbildning av nya förare i 
kemikaliehantering, fordonshantering 
och säkerhetsfrågor. Utredning om varför 
övertrycksventilerna läckte. 

920 2020-03-03 3291 Läckage av två kg smittförande avfall 
från förpackning. 

Sanering. Information till sjukhuset om 
felaktig förslutning 

921 2020-03-04 2014 Avåkning med utsläpp av 10 liter 
väteperoxid 

 

937 2020-04-20 1987 
2735 

Förare missade signal och fordonet 
körde in i en stillastående trailer. 
Utsläpp av 360 liter handsprit. 

 

939 2020-06-28 1830 Utsläpp av 50 liter svavelsyra på grund 
av att manlucka, på grund av 
distraktion, inte stängts vid lastning.  

Avspärrning av väg, neutralisation av 
syran med kalk (vattentäktsområde). 
Information. Översyn av depån. 

     
   Lastning/lossning   
918 2020-02-17 1866 Vid omlastning gick ett kolli sönder av 

ett vasst föremål. 500 liter hartslösning 
läckte ut från IBC. 

Utrymning av lokalen. Information om 
händelsen inom företaget. Ev. någon typ 
av skyddsskiva framför IBC. 

935 2020-02-13 3295 Vid lossning på avfallsanläggning var 
inte låssprintar till bakgavel i rätt läge, 
trots det så gick pumpen att starta och 
1000 liter slam rann ut innan föraren 
hann stoppa det.  

Undersökning av fordonet. Det tekniska 
felet, som inte ska kunna hända, och 
som ej gått att återskapa. 

936 2020-05-25 3291 Vid lossning upptäcktes att ett kolli 
hade vippat omkull. Utsläpp av ett kg 
smittförande avfall. 

Utbildning av alla förare om lastsäkring. 
Genomgång av fordonen så att 
utrustning finns. 

949 2020-10-06  Gafflarna från traktor har tryckt hål i 
IBC-tanken. Medförde utsläpp till 
dagvattenbrunnar. 

Sugbil och läns i bäck som är ansluten 
till brunnarna. 

956 2020-12-02 1971 En MEG-container (lastväxlarflak) 
levereras och flaket fälls ned. Stort 
läckage av biogas medför att 
bakdörrarna flyger upp. 

Avspärrning, utrymning, VMA sänds ut 
och strömmen i området stängs av. 
Genomgång och provtryckning av alla 
MEG-containrar. Eventuell ombyggnad 
av rörsystemet. 

957 2020-11-29 0241 
3375 

Efter leverans av 
ammoniumnitratemulsion krockar 
lastbilen med en dumper inne på 
industriområde. Föraren bländades av 
solen i korsning. Föraren skadas. Inget 
utsläpp. 

Utredning. Information. Alternativ väg 
rekommenderas. Ombyggnad av vägar 
inom området kan bli aktuellt. 

     
   Järnväg  
927 2020-04-16 1479 Storsäck hade skavts sönder under 

transport. Två kg konstgödsel i 
pulverform läckte ut på en trailer på 
järnvägsvagn. 

Dialog med kunder om lastsäkring.  



938 2020-06-27 1361 Lokförare upptäcker rök från trailer. 
Godset var ej fastspänt och friktion 
uppstod mellan pall och säck. Brand 
med ca 300 kg kol uppstod. 

Kontakt med avsändare om 
bestämmelser avseende lastning och 
märkning. 

945 2020-09-01 1040 Kollision i samband med rangering. 
Inget utsläpp av etylenoxid. 

Bättre genomgång av gällande rutiner 
med berörd personal. 

 


