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GÖTEBORG den

~-:$• lnträtfat olyckstillbu:l med ~ ·:?_~ gai"."'eltrtJck med

&.o.a>lat

~tionSok. ~.ok:avset.~ att hantera 20 - 40 tons cont./

Tillbudet inträffade fnld. 'J.7/4.-79. Olyekan ~gick så att föraren
·422 lbU! SaDJber9 hade koppl.a:t en 20 fots cont. och i upphöj~ ·lä{;e
transporterat denr.ia ungefär i 50 meter, och Väl fraarne vid cont.
stuvei"l tiltad.e han framät för C!ltt ~tta av cen 11aihavda cont. p:l
en annan oont ..
Vid tiltningSÖ30nblicket "stLUlde sig tnxJken pil. näsan'1 ,
V.ar st:äl.läe s19 inte trucken

den cont.

SCill

rätt. ua>· i

sooi

tur

!tO graders vinkel, eftersan ,

l'.'eilan stxXl på plats ·blev en buffert för den oont.

trar~,

SOEe

och såluroa förhiniråde ett värre häl'Xlelseförlopp.

Vid ol~kstillbOOet skadatles fikaren i l1andleden och uppsakte företagets läkare för

kOntxOu ..

Efter att

inb:'äffat

ol~bn

\'li'r"lnf:-JV.:!.t+..;a:

-----~~-----~
att
tzu::kens rrotvikt inte var .förankrad i truckr~ / i en ir...ic;re
lut::n1ngsvinkel haQe sa:nrol.ikt notvikten 2tW stor kraft slw-.1:1ats
oot hytten, nei svära följder för föraren.
cont. vä9da 22

ton /tillåten max. '\-1.kt 20.350 kg., föraren hade
fått förband.scypgift cm att Ifax.vik:ten var 18.000 kg/.

t:ruciten maK får lyfta 30 ton och .att kotrb.oket Väger 8 ton.
/följaktligen
ingen som helst Sc':ik&hetsmarginal/. ~ tan.~e.
p.i det gropiua och ojämna underlag san är anmä:rkr.J.ngsv~rt /son
f.ö. ger upi:;h:w till r:{mga sorters olyckstillbu:i, samt sön:!ersir..ak:ade njurar och r.19g'åkal.1IDr etc./ så m!ste något radikal'..;.

fanns

forts.
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2.

göras för att förhin:ira ett UfPrepaJXle.

att:

1.

samtliga truckars irotvikter kontrollväges.

2.

samtliga truckars notvikter säkert förankras
i truckrasum.

3.

samtliga truckars~ inställes så att det inte
går att överbelasta trucken med tanke på til.Jj:"'örlitlig säkerbetsnarginal.

4.

våg installeras på arbetsplatsen.

5.

inte cont.ok awliceras ~ ~, så att risk för
öv~ föreligger, scm i detta fall eller t.ex.

ett 40 fots ok till en 30 tons trook. /detta också med
tanke på att ~kgaljarna irite tål en sAdan belastning
/~ min tidigare frmnstäl.l.a.n M.S. Siegerland/
6.

gropar och ojämnheter i körtuxler.laget fylls i'~-en och

asfalteras.
7.

den truck och det ok SCD 1::eröz:des av olyckan genr:m)år
en besikt::nJnj, 9(ldlcärii av yrkesinspelctiooe, innan trucken
cch oket tages i drift.

!>Ed tan.lte pA allvaret i denna situation, kräves att åt;ärder ·sriabbt

vidtages, vilket

jaq förväntar att :·~u skriftligen snarast infomerar

mig cm.

Enligt uwclrag:

·············~·················

Åke tbrrby

skJ'Odsad:ui kaj 643
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