Rapporterade olyckor och tillbud 2013
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2013-12-12

1202

Händelse och orsak
Trafikolycka
Avkörning och vältning pga. halt väglag
och bristfälligt vägunderhåll.
Dieselläckage som fångades upp med
hinkar.
Avåkning pga. halt väglag och dålig
snödikning. Inget utsläpp.
Avåkning på grund av blixthalka. Inget
utsläpp. Vägavspärrning flera timmar
Fordonet, som vid tillfället inte
transporterade farligt gods, blir påkört
bakifrån. Inget utsläpp, personskador.
Väjde för älg med avåkning som följd.
Tanken var tömd men ej rengjord. Inget
utsläpp. Vägen avstängd en timme.
Avåkning. Trailern kommer utanför
vägren och drar ner trailer och dragbil
som blir stående i 45 graders lutning.
Inget utsläpp. Överpumpning och
bärgning.
Avåkning. Trailer välte. Inget utsläpp.
Vägen avstängd fem timmar under
överpumpning till annat fordon och
bärgning.
Trailer skar ner i vägrenen och välte
pga. föraren blev skrämd av en fågel och
vinglade till. Inget utsläpp.
Trafikvägledning förbi olycksplats under
bärgningen ca sex timmar.
Avåkning och voltning 1 ½ varv. 9200
liter ammoniumnitrat samt 200 liter från
fordonets bränsletank läckte ut. Vägen
spärrades av och bostadsområde
utrymdes pga. explosionsrisk.
Chauffören lindrigt skadad.
Lastbilen blev trängd av vägen av en
omkörande lastbil med släp. Åkte ut på
vägrenen, för att undvika kollision, där
släpet välte. Ventil slogs av och 5340 kg
klorvätesyra läckte ut och orsakade
miljöskada.
Tankfordonet välte i rondell ev. pga.
tanken vickat. Initialt rann 100 kg
ammoniumnitrat ur manluckan, flödet
fick fortsätta kontrollerat. 2000 kg rann
ut på gräsplanen.
Avåkning, troligen pga. halt väglag.
Fordonet välte. Inget svavelsyrautsläpp
från produkttankarna däremot diesel från
fordonets bränsletank. Skador på
trailern.
Tankbil bromsar i utförsbacke, får sladd
på släpet och åker av vägen där

Vidtagna eller planerade
åtgärder
Överpumpning till annan
tankbil. Bärgning. Kontakt med
räddningstjänst och
miljökontor.
Noterat till produktägarens
organisation. Påpeka brist till
väghållaren.

Ökan uppmärksamhet i
gryning och skymning. Kontroll
av körtider etc.
Teknisk utredning

Förarmöten

Uppsägning av chauffören
som inte ansågs uppfylla
säkerhetskraven för farligt
godstransporter
Polisutredning.

Monterat kamera i alla bilar så
att man ser kan se
händelseförloppet. Händelser
gås igenom på personalmöten.

Överpumpning till ny tank och
sanering av platsen.

Läktring till annan tankbil.
Bärgning. Info till förare
angående beteende vid halt
väglag.
Diskussion med förarna kring
orsaker till händelse.

ekipaget välter. Problem med bromsar i
kombination med halt väglag. Inget
utsläpp.
Lastning/lossning styckegods
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2013-02-26
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Lastning/lossning tank
Läckage från fallossningsslang på grund
av att ventil varit i öppet läge pga.
misstag. 50-100 liter diesel rann ut.

Vid lossning av bensin på bensinstation
lossnade slangen pga. felaktig
fastsättning. Eftersom ingen hade
kontinuerlig uppsikt över lossningen
hann 4200 liter bensin rinna ut under ca
5 min innan det upptäcktes av
chauffören. Trots tättingar i
dagvattenbrunnar kom bensin ner till
grundvattnet.
Omlastning från fordon till cistern. Olåsta
klackar på fordonet, pga. handhavande
eller tekniskt fel, skapade ett övertryck
med utsläpp av 6 kbm spillolja på plan,
dagvattenbrunn och i bäck.
Vid lossning av LNG uppkom ett läckage
(0.2 kg) som antändes av gnista från
bilens positionsljus pga. elfel. Branden
släcktes av chauffören som trots full
skyddsutrustning fick en mindre
brännskada.
Överfyllning pga. att mottagaren inte
lyckats öppna ventilen till avsett fack.(1)
Eldningsoljan hamnade i ett mindre
fack.(2) Överfyllnadsskyddet var kopplat
till det större facket (1) och löste inte ut.
700 liter EO rann ut varav 200 på
marken.
Vid lossning släppte slangen mellan
fordon och lossningsplatsen. Orsak var
dåligt skick på mottagarens slang.
Föraren blev brännskadad av den 180gradiga vätskan. Personal på plats
hjälpte skadad och larmade. 14000 l
bitumen läckte ut.
Vid lossning av LNG uppkom ett läckage
vid en ventil. Föraren avbröt omgående
tömningen utan ytterligare
konsekvenser. Orsakat av bristande
egentillsyn och felinstallerad ventil.

Under transport
Brand i bromsok på dragbilen. Föraren
släcker branden med

Omedelbar sanering med
absol som togs omhand.
Kontakt med miljökontor.
Instruktion till personal
angående utrustning.
Oljefällor i vattendrag.
Spolning av
dagvattenledningar samt
rening av grundvattnet.
Provtagning. Information till
personal, följ SPI:s handbok,
uppsikt vid lossning.

Omedelbar sanering 5200 liter
togs omhand. Utredning om
mänskliga och tekniska
orsaker. Ev. bättre
larmsystem.
Alla bilars ljusinstallationer är
kontrollerade, felaktiga har
justerats. Intern utredning.
Utbildning samt information till
branschen.
Avbröt påfyllningen när
utsläppet upptäcktes. Viktigt
att kunden beställer rätt volym
till rätt fack.

Uppmaning till förarna att vara
uppmärksamma på att slangar
och kopplingar är i bra skick.

Information hos båda
företagen samt gemensamt
säkerhetsmöte angående
åtgärder. Kontrollerat och
korrigerat läckande samt
liknande ventiler, tempgivare
ändras, komplettera daglig
tillsyn med läcksökning
inspektioner.

Bärgning. Kontroll på verkstad.
Fortsatt regelbunden service.
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handbrandsläckare. Ett körfält på E4
avstängt 30 min. Inget utsläpp.
Däcksbrand på släp pga. varmgång i
hjullager. Flera delar av släpet brann
men tanken klarade sig. Inget utsläpp.

Dragstången havererade vid utfart från
industri så att släpet lossnade.
Katastrofbromsen aktiverades och
stannade släpet. Inget utsläpp.
Punktering med påföljande däcksbrand
som spred sig till hytten. Fordonet var
tömt men ej rengjort. Inget läckage.
Vid transport av utskrotade komponenter
krängde lasten så att containrarna blev
buckliga på utsidan. Inget utsläpp. Orsak
var att lastsäkringen släppt, pga.
handhavande eller tekniskt fel.
Transportdokumenten visade även fel
uppgifter.
Järnväg
Vid trucklyft av trailer från järnvägsvagn
släppte ett ben så trailern vek ner sig i
vagnen. Inget utsläpp av farligt gods.

Sjö
Tank blev påkörd av grensletruck vid
förflyttning på hamnterminal. Det var halt
vid tillfället. Isoleringen skadades men
inte behållaren.

Omedelbar släckning med
flera handbrandsläckare samt
snö i väntan på
räddningstjänst. Tätare och
mer ingående tillsyn av
hjullager.
Byte av dragstång.

Dämpning av branden med
brandsläckare i väntan på
räddningstjänst som släcker
helt. Teknisk undersökning.
Genomgång och analys med
inblandad personal på båda
företagen. Utbildning planeras
samt bildat en transportgrupp.

Kontroll av truck och trailer.
Dock hittades inga fel.
Händelsen tas upp på
personalutbildningar.

Flytt av enheten till TNinspektion.

