Rapporterade olyckor och tillbud 2018
Nr

Datum

UNnr

Händelse och orsak

Vidtagna eller planerade åtgärder

Väg – under transport
805

2018-02-05

1971 En tankcontainer med biogas åkte av
Reparation och ombyggnad av
flaket i en vägkorsning i tättbebyggt
konstruktionen. Ser över alla
område när lastsäkringsutrustningen brast. fordonen med liknande konstruktion.
Skador på containern. Ett större område
spärrades av.

817

2018-05-17

1230 2 st IBCer punkterades under färd och
totalt 2000 liter metanol läckte ut. En
bristfälligt lastsäkrad truck kom i rullning
och truckgafflarna gjorde hål i IBC:erna.

821

2018-06-05

3266 Tankbil körde in i vajerräcke och hamnade Sanering.
i diket. 700 liter frätande organisk vätska
rann ut. Vägen spärrades av.

829

2018-08-17

1203 Förmodat hjullagerhaveri orsakade
däcksbrand som i sin tur antände lasten.
En mindre mängd bensin rann ut i diket.
Fordonet med tank brann upp, vägbanan
brandskadades. Vägen spärrades av.

835

2018-08-30

1202 Ett fordon med 13000 liter bensin och
Information till chaufförerna
1203 17000 liter diesel välte av okänd anledning

843

2018-12-10

1202 Efter omkörning av långsamtgående
Jobba med risker. Vid inköp: köpa
fordon kom bil och släp i obalans la sig på bästa teknik.
sidan. Risk för läckage. 40 m3 eldningsolja
som pumpas över till andra fordon.
Fläckvis halt. Vägen spärrades av.

Förbättra genomgången av
lastsäkringsmaterialet på
transportenheterna.

Inga

Väg - lastning/lossning styckegods
815

2018-05-02

3331 Vid mottagningskontroll detekterades en
Orsaksanalys genomförd. Berörd
förhöjd radioaktiv kontamination på insidan personal och SSM informerad
av lagerblock som var lastade på en
lastbärare.

838

2018-10-12

1830 Chauffören lossade av misstag 70 liter
svavelsyra från IBC till en hypokloritcistern
varvid klorgas bildades. Tre personer
fördes till sjukhus för undersökning. En
skola i närheten utrymdes.

Arbete med företagets
säkerhetskultur. Se över om
fraktsedlarna kan göras tydligare.
Alternativt en fraktsedel för varje
produkt i stället för kund.

Väg - lastning/lossning tank
819
820

2018-06-03

1789 Vid lossning under tryck sprack lastbilens
lossningsrör. 2000 liter klorvätesyra
sprutade ut till invallning och utanför till ett
dike. Utsläppet neutraliserades med kalk
och vatten.

Provtagning av grundvatten. Utreder
möjlighet att ersätta trycket vid
lossningen med pump. Och även
bygga om och lossa tankarna från
botten.

834

2018-07-18

1824 Fel adapter användes vid lossning. När
tanken fyllts lossnade denna och 500 liter
natriumhydroxidlösning rann ut. Platsen
spärrades av och luten neutraliserades

Genomfört säkerhetskurs. Instruktion
i chaufförshandbok liksom rätt
adapter ska finnas i bilen.

841

2018-11-14

1965 I samband med lossning av gasol gängade Utökat förebyggande underhåll
tryckmätaren ur och gasol i vätskefas
började strömma ut. Chauffören stoppade
läckaget.

Järnväg - under transport

Järnväg - lastning/lossning tank
818

2018-06-05

1219 Lokföraren kände lukt av isopropanol och
upptäckte läckage vid manluckan som
saknade packning. Ca 20 liter isopropanol
läckte ut.

Tågvagnen stannades, ställdes
avsides. Räddningstjänsten
kontaktades för support.
Ny packning. Återkoppling till
leverantören. Säkerställa att avtal
inte har brister.

