Göteborgs Stuveri AB

15/2-78

Skyddsrapport.
M/S Santos kaj 120 Lundbyhamnen 14/2 kl. 9 . 20.
Vid inspektion ombord i fartyget kunde konstateras att
i 1:ans lucka mantåg var uppsatt 1 översta mellandäck.
Far litet antal stattor hade satts upp och en del av de
som var uppsatta var krokiga.
Det skulle lastas i · 2: ns lucka i underrummet. I luckans
akterkant var det sektionsl astat ~nda upp. F6r att komma
ner i rummet hade man hängt en replejdare tiver luckekarm ~ n
ner 1 lastrummet. Djupet kan uppskattas till cirka 20 meter.
Arbetarna vägrade ett klättra ner p~ grund av nerstörtningsrisken samt kallade på undertecknad och G. Malmgren.
Vid undersakning av lejdaren kunde konstateras, att det
var en direkt f. ödsfä lla som hade ri ggats upp .
Tågvirket i lejdaren var s~ uppruttet att det smulades
sönder när man tog i det. På en av ändarna som lejdaren
var f örankrad 1 var tv ~ kardeler trasiga och vid svag belastning gick den sista kardelen av. Om någon hade klättrat ner på lejdaren, hade han med all sannolikhet störtat
rakt ne r i underrummet.
Även om lejdaren hade varit i gott skick är det förbjudet
enligt anvisningar att rigga en lejdare på detta sätt , vilket ftlrman borde veta.
Det ovan relaterade fallet är signifikativt ftlr hur skyddsarbetet bedrivs 1 Lundbyhamnen.
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Sk ydd erapport .
M/S Salamatsan kaj 109 Frihamnen 780207 kl.

7.oo .

Vid inspektion kunde konstateras attl
1 2:ans mellandäck saknades mant§g

" 3:ans f6rkant

melland~Ck

p~

bägge sidor;

saknades mantåg;

" 3:ans ftlrkant inget skyddsnät. Fick hämtas 1 förr ä det. Stopp till kl. 8 .35;
" 4:ans underrum akterkant saknades belysning. Stopp
till •. kl. a.4o .
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