
 
Rapporterade olyckor och tillbud 2007

 
Datum UN-nr Händelse och orsak Vidtagna åtgärder 
  Under transport  
2007-11-09 1001 Dålig lastsäkring i bagageutrymme, 

läckage stängde E4.an i 5 tim 
 

2007-08-23 1791 Läckage av ämne via säkerhetsventil 
under transport 

Den använda IBC-behållaren byttes 
ut mot en annan typ av förpackning 

2007-05-28 1978 Brand i bromslager p g a att 
parkeringsbromsen inte lossades före 
avfärd 

En checklista har införts för att 
undvika liknande olyckor 

2007-11-27 1978 Gasflaskor föll pga av att kranbil 
fastnade i viadukt 

 

    
  Trafikolycka
2007-12-10 3375 Avåkning för att undvika kollision   
2007-01-25 1202 Avåkning p g a utplogad vägren, som 

rämnade 
 

2007-03-16 1202 Avåkning p g a glashalt väglag, kanade 
av vägen (fel uppgift om sandning) 

 

2007-03-12 1202 Avåkning, efter att ha hållit till höger vid 
parkeringsplats skar bilen ner i vägren 

 

2007-02-21 1202 Avåkning för att undvika kollision, 
fordonet välte 

 

2007-09-10 1202 Parkerade fordonet på vägrenen vilken 
rämnade, fordonet välte 

 

2007-02-28 1203 Kollision p g a halt väglag och för hög 
hastighet 

 

2007-06-25 1203 Front mot front kollision pga sjukdom  
2007-06-12 1791 Front mot front kollision p g a mötande 

bil på fel sida 
 

2007-02-07 1965 Avåkning p g a haltväglag, fordonet 
välte 

 

2007-01-06 1965 Kollision i korsning p g a 
missbedömning 

Utbildning av förare 

2007-01-08 1965 Avåkning p g a halt väglag, fordonet 
välte 

Pratat med föraren 

2007-02-13 1978 Avåkning p g a halt väglag och hög 
hastighet, fordonet välte 

 

2007-07-02 3082 Avåkning p g a mötande bil i fel körfält, 
fordonet välte 

 

2007-09-10 1965 Bilen snurrade och välte pga. halt 
väglag 

 

    
  Lastning/lossning av tank
2007-03-15 1170 Utsläpp, överfyllnadsskyddet ur funktion Ombyggnation 
2007-01-25 1202 Utsläpp, överfyllnadsskyddet ur funktion Ombyggnation 
2007-01-27 1202 Utsläpp, lossade olja i vattentank med 

öppen botten ventil 
 

2007-03-27 1202 Utsläpp, överfyllnadsskyddet ur funktion  
2007-03-26 1202 Utsläpp p g a att överfyllnadsskyddet 

var ur funktion.500 liter olja rann ut vid 
lossning av villaolja 

 

2007-03-12 1202 Utsläpp, villatanken borttagen, 
överfyllnadsskyddet ur funktion 

 

2007-08-30 1202 Utsläpp, vid lastning kopplades slangen 
fel till en full tank istället för tom tank, 
olja spolades ut genom 

Nya rutiner har förts in på checklistan 



gasåtervinningsröret 
2007-10-08 1202 Utsläpp, koppling lossnade vid lossning 

till villatank 
 

2007-10-31 1202 Utsläpp, gamla kopplingar kvar, 
eldningsolja i källare 

Kopplingarna måste tas bort när 
villatanken skrotas 

2007-12-13 1202 Läckage i slang, bristande underhåll Nya rutiner för kontroll av slangar har 
införts 

2007-10-16 1223 Utsläpp, överfyllnadsskyddet ur funktion  
2007-07-11 1866 Utsläpp, vid tryckluftslossning uppstod 

spricka i tank 
 

2007-05-09 1978 Personskada, läckage medförde brand 
vid lossning till asfaltläggare 

 

2007-05-07 2187 Läckage i packning i pumpen p g a 
dåligt åtskruvade muttrar vid lastning 

Muttrar för axel tätning byts till 
låsmuttrar och kompletteras med 
fjäderbrickor för att förhindra att 
muttrarna skruvar upp sig själv.  
Veckovis kontroll av 
axeltätning/muttrar 
Kontroll av att lastningsinstruktionen 
följs 

2007-05-30 2672 Personskada, ammoniakstänk i ögonen 
vid luftning av slang före lastning 

Luftning av slangen ska göras med 
hela slangen på marken inte 
upplindad i slangröret 

2007-07-18 2672 Utsläpp, slangen brast när 
överfyllnadsskyddet slog till, slangen 
klarade inte den plötsliga tryckökningen 

Bytt till starkare slangar 

2007-05-15 3295 Vid lastning med extern pump uppstod 
läckage i packning p g a för högt tryck, 
bristande underhåll 

Ny skriftlig instruktion har tagits fram  

    
  Lastning/lossning av styckegods
2007-01-29 1001 Gasflaskor föll mot underlaget vid 

lossning med truck 
Gasflaskpaketen ska lossas med kran 

2007-03-27 1049 Gasflaskpaket föll i marken vid lossning 
med truck 

Gasflaskpaketen ska ersättas med 
lastväxlarflak för att undvika 
truckhantering 

2007-07-16 1727 Läckage, en säck med frätande ämne 
gick sönder av vasst föremål,  

Personalen uppmanas att ha 
handskar på si i vid lastning/ lossning 
av farligt gods 

2007-08-20 1789 Utsläpp, IBC föll från bakgavelliften mot 
underlaget  

Utbildning av förarna 

2007-07-10 1791 Läckage, IBC föll mot underlaget  Utbildning av förarna 
2007-04-16 1824 Läckage, IBC föll mot underlaget  
2007-01-14 2291 Läckage, kolli sönder av vasst föremål, 

blyoxiden spolas ut i dagvattenbrunnen 
Utbildning av personalen 

2007-11-02 2428 Läckage, spik i lastpall stack hål på IBC Använd rätt material för att säkerställa 
lastsäkring 

2007-03-12 2735 Läckage, truckgaffel punkterade plåtfat Håller på med en kampanj för säker 
hantering bland truckförare 

2007-09-11 2902  Läckage p g a dålig lastsäkring  Utbildning av personalen 
2007-03-22 2915 2st preparat (strålkällor) som dolt farligt 

gods, klass 7 
Utbildning av personalen 

2007-02-01 3291 Läckage av smittförande avfall, ej typ 
godkänd förpackning

 

2007-10-08 3291 Läckage av smittförande avfall i IBC  
2007-12-04 3291 Läckage av smittförande avfall i IBC  
    
  Mellanlagring
2007-09-24 1350 Brand, svavelavfall hade lagts i ej Svavelavfallet kommer att lastas i ett 



rengjorda tunnor. Troligtvis har svavlet 
reagerat med föroreningar i tunnorna. 

täckt lastväxlarflak som transporteras 
direkt till destruktion 

2007-11-12 3256 Glödbrand i isoleringen i en container 
för UN 3256 vätska, förhöjd temperatur, 
n.o.s. p g a spill vid lastning. 
Transporten hann inte påbörjas. 

Isolerplåtarna bör sluta tätt så att 
inget organiskt material kan komma in 
i isoleringen. 

2007-09-26 1247 Tillbud vid flytt av produkt   Produkten tas bort från anläggningen 
    
  Konstruktion
2007-10-09 1173 Chassit släppte från dragbilen Nya rutiner för att dokumentation av 

kontrollbesiktningar och samt 
gällande fordonscertifikat 

2007-02-13 1203 
1202 

Släpet lossnar pga brusten dragstång, 
påsvetsat steg gav försvagning 

Tätare och mer omfattande kontroll av 
fordonen 

    
  Järnväg 
2007-08-09 1965 Läckage pga att pumpens ventil inte 

hade öppnats 
 

 2007-04-05 1965 Läckage i packning, muttrar dåligt 
åtdragna 

 

2007-07-01 1760 Läckage, container tappades vid 
lossning 

 

2007-09-07 2735 
2920 
2924 

Läckage, vid lyft av trailer till jvg-vagn 
med truck så brast lastytan på trailern p 
g a en tidigare skada på trailern. Den 
främre lastytan klarade inte lastens 
tyngd och trailern tippade. 

Observera vikten av att lastbärare är i 
gott skick 

    
  Flyg Terminal hantering
2007-09-17 1090 

1263 
3105 

Dolt farligt gods Avsändaren är stoppad från att skicka 
farligt gods till dess man åtgärdat 
bristerna i organisationen. 

2007-02-21 1268 Läckage, dolt farligt gods  
2007-10-16 1993 Dolt farligt gods, doftade  
2007-02-07 2536 Läckage vid transport från flygplan till 

terminal 
Information till flygbolaget 

 


