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Denna publikation från SPBI skall medverka till en säker hantering av 
petroleumprodukter och biodrivmedel vid lastning på depå. 

Beslut om införande av standarden har tagits av SPBI:s driftkommitté den 
2 juni 2004. Avsikten är att när den tekniska utvecklingen går vidare upp-
datera standarden.

Version 2 antogs av SPBI:s driftkommitté den 11 december 2007. 

Version 3 antogs av SPBI:s driftkommitté den 5 januari 2016. 

SPBI Lastningsstandard finns i elektroniskt format på SPBI:s hemsida. 
Det är den senaste versionen på www.spbi.se som ska följas. 

SPBI kan inte hållas ansvarig om nyttjandet av informationen i denna 
publikation medverkat till någon skada. 

Stockholm, januari 2016
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Syfte med standarden

Bottenlastning av tankbilar  
– utrustning och drift

1

2

Medlemsföretagen i Svenska Petroleum och 
Biodrivmedel Institutet har enats om följande 
gemensamma regler avseende utrustning och 
drift vid lastning av tankbilar med petroleum-
produkter och biodrivmedel.

För kemikalier och tjocka eldningsoljor kan 
andra regler gälla.

Syfte med standarden är att på ett säkert sätt 
möjliggöra lastning och begränsa risken för spill 
på medlemsföretagens depåer.

SPBI Lastningsstandard version 3 träder i kraft 

den 12 februari 2016. Nya föreskrifter gällande 
depåer har tillkommit sedan version 2. Depåer 
som inte har aktuella krav ska införa dem under 
en övergångsperiod till den 12 februari 2017. 

Det befintliga systemet för överfyllnadsskydd (i 
enlighet med standard SS-EN 13616) ska under en 
övergångsperiod till den 1 januari 2017 finnas på 
depåer tillsammans med överfyllnadsskydd och 
jordning kallat ”10-polig kontakt” (i enlighet med 
standard SS-EN 13922). 

Lastning av tankfordon utförs genom botten-
lastning. Depåns automationssystem som styr 
lastningen skall vara försedd med fyra stycken 
säkerhetsbarriärer som skall förhindra att över-
spolning inträffar och om det sker begränsa ett 
eventuellt utsläpp till spillplatta. 

2.1 Lastning med fyra säkerhetsbarriärer
2.1.1 Förinställning med returvolym  
(Säkerhetsbarriär 1)
I depåns automationssystem skall det finnas ett 
register där fordon är upplagda med registrerings-
nummer som primärt sökbegrepp. I registret  
skall även finnas information om förinställd 
volym per fack enligt fackvolymskontroll  
Nivå A minskat med depåoperatörens fastställda 
volymminskning. 

Innan ett fordon får lasta skall föraren logga in i 
depåns automationssystem och redovisa retur-
volym per fack med ±100 liters noggrannhet. 

Detta ställer krav på föraren att fortlöpande under 
föregående lossning hålla kontroll på lagret i varje 
fack. Depåns automationssystem skall sedan auto-
matiskt räkna av returvolym i varje fack mot max-
imal volym som är möjligt att lasta enligt registret.

Vid lastning skall depåns automationssystem 
avsluta lastningen när beställd volym uppnåtts.

2.1.2 Överfyllnadsskydd nivå A  
(Säkerhetsbarriär 2)
Överfyllningsskydd ska finnas i varje fack i tank-
bilen som stänger depåns avstängningsventiler.

Givaren i systemet kan antingen vara ett 
överfyllnadsskydd i enlighet med SS-EN 13616 
(till den 1 januari 2017) eller överfyllnadsskydd 
10-polig kontakt enligt SS-EN 13922.

Används överfyllnadsskydd enligt SS-EN 13616 
ska aktiverat överfyllnadsskydd (överfyllnads-
skydd i vätska) stänga avstängningsventilen på 
aktuell mätare på lastplatsen.

SYFTE
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Syfte med standarden 2

BOTTENLASTNING AV TANKBILAR

Används överfyllnadsskydd 10-polig kontakt ska 
aktiverat överfyllnadsskydd (överfyllnadsskydd i 
vätska) stänga av alla avstängningsventiler på alla 
mätare på bil- eller släpsidan på lastplatsen enligt 
principen i figur 1.

2.1.3 Överfyllnadsskydd nivå B  
(Säkerhetsbarriär 3)
Överfyllningsskydd ska finnas i varje fack i 
tankbilen som stänger fordonets bottenventil. 
Givaren i systemet ska vara ett överfyllnadsskydd 
i enlighet med SS-EN 13616. Aktiverat över-
fyllnadsskydd (överfyllnadsskydd i vätska) ska 
stänga bottenventilen på fordonet.

2.1.4 Nödstopp via produkt i depåns  
gasreturledning (Säkerhetsbarriär 4)
Gasreturslang skall vara kopplad från fordonet till 
depåns fasta gasretursystem vid lastning av alla 
produkter. Om en överspolning sker och produkt 
kommer genom fordonets gasreturslang skall 
nivågivare finnas i depåns fasta gasreturledning 
som har till uppgift att upptäcka produkt i 
gasreturledning. Aktiveras nivågivaren skall 
depån nödstoppas och all utlastning upphöra.

2.2 Övriga säkerhetssystem på utlastning
2.2.1 Nödstopp 
På varje lastplats skall det finnas ett nödstopp. Vid 
spill skall föraren snabbt kunna nödstoppa depån 
så att alla ventiler på utlastningen stängs och alla 
distributionspumpar stoppas. Nödstoppen skall 
även finnas på annan plats där man har uppsikt 
över lastningen, till exempel på depåkontor.

2.2.2 Gasåterföringssystem 
Vid hantering av bensin skall depån vara utrustad 
med ett gasretursystem enligt VOC-direktiv 
94/63/EG. Direktivet innebär ett gasretursystem 
som överför bensingaser ifrån tankbilen till en 
gasåtervinningsanläggning (VRU). 

Anslutningen på depån ska vara hankoppling 
Camlock 633-A dimension 3”. Anslutningen skall 
vara försedd med backventil som förhindrar att 
gaser läcker ut när ingen lastning sker på aktuell 
lastplats. Anslutningen skall vara försedd med 
lock. Från fordonet kopplas gasreturslang till 
depåns gasreturledning. 

Depåns automationssystem ska vara förreglat så 
att lastning inte kan ske om gasåterföringsslangen 
inte är kopplad från fordonet.

ÖVERFYLLNADSSKYDD ”10-POLIG KONTAKT” ENL. SS EN 13922

FIGUR 1 – ÖVERFYLLNADSSKYDD “10-POLIG KONTAKT” ENL. SS-EN 13922 
Om produkt kommer upp till överfyllnadsskydd (Nivå A) i något fack i bil eller släp så stängs  
alla ventiler på depån för bilen respektive släpet. Ingen mer lastning är tillåten för den  
delen av fordonet som stängning skett för. 
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BOTTENLASTNING AV TANKBILAR

En manometer som visar mottrycket ska finnas 
monterad i systemet. Det ska ingå i depåns 
egenkontrollsystem att regelbundet kontrollera 
att mottrycket inte överstiger 55 mbar vilket är ett 
krav enligt VOC-direktiv 94/63/EG. Alternativt 
kan anläggningen utrustas med en tryckvakt som 
bryter utlastningen om trycket överskrider  
55 mbar. Om trycket överskrider 55 mbar skall 
utlastning stoppas och felet åtgärdas av 
depåpersonal.

2.2.3 Ivägkörningsskydd
På utlastningen ska finnas ett ivägkörningsskydd 
som minimerar risken att tankbilen förflyttas 
innan produktslang, gasreturslang och kontakt 
för jord- och överfyllnadsskydd kopplats bort. 
Ivägkörningsskyddet kan utföras som trafikljus, 
bom, boll eller annan utrustning med likvärdig 
funktion. Exempel på ivägkörningsskydd visas i 
figur 2a, 2b och 2c. 

FIGUR 2B Exempel på ivägkörningsskydd med boll.

FIGUR 2A Exempel på ivägkörningsskydd med trafikljus.

2
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BOTTENLASTNING AV TANKBILAR

2.2.4 Brandlarm
Manuellt brandlarm skall finnas vid utlastningen 
så att föraren skall kunna larma Räddningstjänsten 
utan tidsfördröjning vid inträffad brand eller risk 
för brand. 

2.2.5 Sprinkler med skumsläckning
Lastningsplatser där bensin eller brandklass 1- 
produkter hanteras skall vara försedda med 
automatiskt släcksystem, t ex skumsprinkler, se 
krav vid punkt 5.4 Brandskydd i oljedepå, 
Räddningsverket 2000. Det skall vara möjligt för 
föraren att aktivera sprinklersystemet manuellt 
via tryckknappar.

2.2.6 Handbrandsläckare
Bärbar släckare 12 kg med släckeffekt 55A och  
233BC enligt SS-EN 3 skall finnas vid varje last-
plats, se krav vid punkt 5.4 i Brandskydd i oljedepå, 
Räddningsverket 2000. Vid fler än tre lastnings-
ramper tillkommer släckningsaggregat 50 kg som 
skall finnas inom 25 m från utlastningsplats. 

2.2.7 Nöddusch
På depån skall finnas nöddusch som möjliggör att 
en förare som fått ett stort spill på sig omedelbart 
kan skölja bort farlig produkt. Nödduschen skall 
vara lättåtkomlig (normalt ej placerad inomhus) 
och den skall fungera under vinterförhållanden.

2.2.8 Ögondusch
På depån skall finnas ögondusch som möjliggör 
att en förare som fått spill i ögonen omedelbart 
kan skölja bort farlig produkt. Ögonduschen skall 
vara lättåtkomlig (normalt ej placerad inomhus) 
och den skall fungera under vinterförhållanden. 
Vattnet skall vara rumstempererat.

2.2.9 Ensamarbetslarm
Om förare lastar när depån är obemannad skall 
depån vara försedd med ensamarbetslarm. 
Larmet är ett personskydd för föraren och skall 
larma om det händer föraren något när föraren 
lastar. Larmet skall aktiveras automatiskt om 
tankbilen är uppkopplad och föraren inte gör 

FIGUR 2C Exempel på ivägkörningsskydd med bom.

2
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några aktiviteter inom maximalt 60 minuter 
(ambitionsnivån är att larmtiden skall vara kortare 
utan att falsklarmning inträffar). Larmet skall 
överföras automatiskt till depåns beredskap eller 
till bevakningsföretag som skall larma depåns 
beredskap och aktivt söka efter föraren på depån. 
Föraren skall få en förvarning om att larmet är på 
väg att aktiveras via akustiskt larm (summer) och 
ha möjlighet att kvittera förvarningen.

2.3 Övrig utrustning på utlastning
2.3.1 Kopplingar
Kopplingar för produktslangarna ska vara 3” dropp- 

fri koppling enligt NATO STANAG 3756. Vid 
lastning av Jet A-1 används 4” droppfri koppling 
för att undvika produktsammanblandning med 
andra produkter. Det skall finnas rutiner för intern 
kontroll av slangar och kopplingar.

2.3.2 Spillskydd vid slangupphängning
Spillskydd för produktslangarna ska finnas på 
utlastningsöarna. Spillskyddet ska vara försett 
med kärl för uppsamling av spill och eventuellt 
utläckande produkt.

Exempel på utformningen av spillskydd visas 
nedan i figur 3.

FIGUR 3 Detalj av spillskydd vid slangupphängning.

BOTTENLASTNING AV TANKBILAR

2
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2.4 Lastningshastighet
2.4.1 Maximalt flöde vid lastning
Tillåten lastningshastighet framgår av nedanstående tabell. Nedan angivna flödeshastigheter gäller för 
produkter med en konduktivitet > 50 pS/m och tankbilar där tankbilsfack med ett avstånd mellan 
sidoväggarna som är större än 800 mm är utrustade med en centralt placerad ledare av rostfritt stål. 
Detaljerad information om lastningshastighet finns i CENELEC CLC/TR 50404:2003.

RÖR-/SLANGDIAMETER DN 80/3” DN 100/4”

MAXIMALT FLÖDE LITER/MINUT 1900 2400

2.5 Övrigt på utlastning
2.5.1 Jordning vid retursugning/pumpning
Vid retursugning/pumpning av produkt till depå 
skall jordstift finnas på depåsidan där bilens 
separata jordkabel ska anslutas. Jordning ska 
kopplas innan retursugning/pumpning utförs. 

2.5.2 Tekniska begränsningar
Det kan finnas lokala depåbegränsningar över 
antalet lastslangar som samtidigt får användas  
vid lastning.

2.5.3 Saneringsutrustning och behållare för 
miljöfarligt avfall
På depån skall behållare med saneringsmedel och 

utrustning i form av sopborstar och skyfflar 
finnas. Använt saneringsmedel skall placeras i 
behållare som är godkända för miljöfarligt avfall.

2.5.4 Tättingar (anordning för att hindra att 
spill kommer till brunnar)
På depåer ska anordning för att förhindra spill till 
dagvattenavlopp finnas. Normalt används s.k. 
tätting som är en gummiplatta (det finns även 
andra utformningar) som läggs över brunnslock 
och tätar mot spill. Tättingar placeras normalt 
bredvid känsliga dagvattenbrunnar efter överens-
kommelse med miljökontor. 

BOTTENLASTNING AV TANKBILAR

2
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TANKBIL – UTRUSTNING OCH DRIFT

3.1 Utrustning
3.1.1 Placering av överfyllnadsskydd
Korrekt placering av givarna framgår av bilaga 1. 

3.1.2 Kontroll av överfyllningsskydd
Funktionen hos givaren till överfyllningsskyddet 
enligt punkt 2.1.2 och 2.1.3 kontrolleras en gång per 
år enligt SPBI Regelverk för tankbilstransporter 
Bilaga 5 Intyg över fackvolym. Intyget skall uppvisas 
på depån. Vid ombyggnad eller nyinstallation av 
överfyllnadsskydd i befintligt fordon skall ny 
kontroll göras och nytt intyg Bilaga 5 överlämnas 
till depån.

3.1.3 Gasreturslang och honkoppling
Fordon ska vara utrustade med 3” honkoppling 
Camlock 633-D med en spindel enligt figur 4, som 
möjliggör öppning av backventil på hankoppling 
på depån.

3.1.4 Max antal slangar vid lastning
På fordonet ska finnas en skylt som anger hur 
många slangar som får användas för lastning 
samtidigt. Utformningen av skylten kan göras 
enligt figur 5.

Tankbil – utrustning och drift

FIGUR 5 Utformning av skylt som anger hur många slangar 
som maximalt får användas samtidigt.

Måttskiss Tapp 3” Gasåterförings-koppling
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FIGUR 4 Honkoppling på bil.
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UTBILDNING OCH INSTRUKTION

4.1 Lokal säkerhetsgenomgång förare
Innan en förare får börja lasta på en depå skall 
depåpersonalen gå igenom placering och hand-
havande av nedanstående säkerhetssystem med 
föraren. Detta gäller även erfarna förare som är 
godkända på andra depåer. Föraren eller åkeriet 
skall minst en dag i förväg överenskomma med 
depåpersonalen om att säkerhetsgenomgången ska 
utföras för aktuell förare. Lämpligtvis tar varje 
bolag fram en checklista för följande:

• Gå igenom utrymningsplan
• Lokala regler för personlig skyddsutrustning
• Handknappar för nödstopp
• Brandlarm
• Brandsläckare
• Manuell utlösning av sprinkler
• Nöddusch samt ögondusch
• Saneringsutrustning och behållare för miljö-

farligt avfall
• Ensamlastningslarm
• Ivägkörningsskydd
• Tättingar (anordning för att hindra att spill 

kommer till brunnar).
 
Andra lokala säkerhetskrav kan förekomma.

4.2 Lastningsinstruktioner
Skylt med lastningsanvisningar skall finnas vid 
lastplatsens infart som visar de viktigaste och 
grundläggande momenten före och efter lastning 
sker. Exempel på en sådan skylt visas i figur 6. 

Depån är ansvarig för att utbilda varje förare i hur 
depåns utlastning fungerar. Till exempel in- och 
utloggning, hantering av förarterminalen på lastplatsen 
och allt handhavande med att öppna och stänga 
ventiler, tryckknappar på utlastning eller liknande. 

4.3. Beredskapsplan vid utlastning
En beredskapsplan skall finnas väl synlig vid 

utlastningen, normalt bredvid förarterminalen.
Beredskapsplanen innehåller åtgärder som föraren 
omedelbart skall genomföra vid spill. Se exempel 
nedan:

• Tryck in nödstoppet på depån vid behov
• Stäng ventiler på fordonet
• Låt produktslangar, gasslangar och kontakter 

sitta kvar
• Låt bil och släp stå kvar
• Varna andra förare på depån
• Larma brandkår vid stort spill (över 150 liter) 

av bensin eller etanol
• Vid behov starta sprinkler manuellt
• Kontakta depåns beredskap
• Sanera mindre spill

4.4 Avstängning av förare
Om föraren inte följer förbuds- och påbudsskyltar 
och instruktioner riskerar föraren att bli avstängd 
för fortsatt lastning på depån. Lokala regler om 
avstängning finns normalt på depån.

Utbildning och  
instruktion för förare 4

FIGUR 6 Exempel på skylt med lastningsanvisningar.
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1 Overfill prevention devices for static tanks for  
 liquid petroleum fuels. SS-EN 13616
2 Tanks for transport of dangerous goods   
 – Service equipment for tanks – Overfill   
 prevention systems for liquid fuels. SS-EN  
 13922:2011
3 Tanks for transport of dangerous goods   
 - Guidance and recommendations for loading,  
 transport and unloading. SIS-CEN/TR   
 15120:2013

4 Electrostatics - Code of practice for the   
 avoidance of hazards due to static electricity  
 CENELEC CLC/TR 50404:2003
5 Brandskydd i oljedepå rekommendation,   
 Räddningsverket 2000
6 NATO STANAG 3756 edition 4
7 VOC-direktiv 94/63/EG
8 SPBI:s regelverk för tankbilstransporter
9 SPBI:s förarhandbok

Referenser6

ÖVRIGT

5 Övrigt
5.1 Uppföljning av spill  
och övriga incidenter
Eventuella oönskade händelser t ex spill genom 
brister i utlastningssystemet eller handhavandet 
av utrustningen ska följas upp och åtgärdas. Följ 
respektive bolags regelverk.

5.1.1 Dokumentation och rapportering 
Händelseförloppet vid inträffade överspolningar 
och spill bör ingå i en utredningsdokumentation i 
enlighet med checklistan i bilaga 2.

Spill som inträffar ska rapporteras till tillsyns-
myndighet och enligt lokalt miljökontrollprogram.

5.2 Identifikation av fordon
Datoriserade system för identifikation av fordon 
kan när tekniken finns ingå som ett kontroll-
moment i utlastningssystemet. Om ett sådant 
identifikationssystem finns ska följande gälla:
• Identifikationen ska baseras på bilens 

respektive släpets registreringsnummer.
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 1Riskbedömning  

överfyllnadsskydd
Arbetsgruppen som har reviderat SPBI Lastnings-
standard har gjort en riskbedömning när man 
fastställt placering av överfyllnadsskydd, depåav-
stängning och avstängning av bottenventil på fordon. 
Som referens används den tekniska rapporten CEN/
TR 15120:2013 Annex D ”Where the overfilled 
compartment is not corrected before transport” med 
modifiering av ett extra överfyllnadsskydd. 

Riskbedömningen är gjord utifrån svenska 
förhållanden med lastning genom slang med 
dimension DN 80, vilket innebär en maximal 
lastningshastighet av 1900 lit/min, se referens 2. 
Används annan lastningshastighet exempelvis 
2400 lit/min vid lastning med slang eller lastarm 
DN 100 måste ny riskbedömning utföras och nya 
nivåer för överfyllnadsskydd fastställas.

Expansionsutrymmet ovanför produktytan när 
facket i fordonet är maximalt fyllt är en säker-

hetsmarginal som skall förhindra överspolning. 
Expansionsutrymmet är fastställt utifrån tiden för 
depåns avstängningsventil att stänga på maximalt 
två sekunder och tiden för fordonets bottenventil 
att stänga på maximalt fyra sekunder. 

Funktionskontroll av stängningstiderna kan ut-
föras genom att manuellt föra upp behållare med 
vätska mot överfyllnadsskydden under pågående 
lastning. Stängningstiden kan överföras till volym 
då depåernas maximala lastningshastighet är 30 
liter per sekund (vanligaste styrvärde är 30 lit/sek 
vilket motsvarar 1800 lit/min). Det vill säga, kravet 
på depåns stängningstid ≤ två sekunder ≤ 60 liter 
och stängningstid på fordonet ≤ fyra sekunder  
≤ 120 liter. 

Överskrids stängningstiderna på depåns avstäng-
ningsventil och fordonets bottenventil föreligger 
stor risk för överspolning.

BILAGOR

A  =  Nominell volym i facket. Första termistorn, max fyllnadsgrad.

B  =  Nivå när överfyllnadsskyddet/termistorn slår ifrån.

C  =  Nivå för fackets totala volym.

MONTERING AV ÖVERFYLLNINGSSKYDD

Depåavstängning

C

B

A

Överfyllningsskydd
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 1 Nivåerna A, B och C ställs in efter nedanstående tre 

stycken kriterier:
1  Avståndet mellan nivå A och nivå B skall   
 vara min 10 mm och max 25 mm, se tabell 1.
2  Volymen mellan nivå B och nivå C skall   
 vara 150 liter plus 3% av volymen vid nivå B. 

3 Förinställning på depån skall stängas först och
 enligt depåoperatörens anvisningar angående  
 volymminskning från nivå A. Saknas   
 anvisningar från depån skall minskning av  
 maximal förbeställd volym från nivå A ske  
 med 100 liter.

Tabell 1
Nedanstående tabell fastställer kriterium 1 för olika fackvolymer. Större fack har större area på produktytan 
och får den lägre nivån, dvs 10 mm för volymer över 9000 liter per fack. Mindre fack än 5000 liter får 25 mm.

AVSTÅND 1 MM MELLAN NIVÅ A OCH B ENLIGT LASTNINGSSTANDARDEN

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

 25  25  25  25  20  15  15  10  10
mm

FA
C

K
VO

LY
M

 I 
LI

TE
R
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 1Tabell 2

Formlerna nedan används om nivå A, B och C ej är 
kända ifrån tillverkaren.

Nivå C erhålls genom att fordonets fack fylls via 
kalibrerad volymmätare med produkt (vatten) till 
kanten på manluckan.

Sedan räknas nivå B och A fram via formlerna nedan.
Överfyllnadsskydd nivå A och B injusteras på de 
fastställda nivåerna och dokumenteras på  
Intyg över fackvolym (SPBI Regelverk för tankbils-
transporter).

Från 3000 Från 3000 Från 3000 till 5999

INTERVALL 3000 LIT 4000 LIT 5000 LIT

Max fyllnad, nivå C Vc Vc Vc

Överfyllnadsskydd, nivå B Vb=Vc*0,9723-150 Vb=Vc*0,9719-150 Vb=Vc*0,9717-150

Depåavstängning, nivå A Va=Vb-45 Va=Vb-63 Va=Vb-78

Förinställd volym Vf=Va-100 Vf=Va-100 Vf=Va-100

6000–6999 Från 7000 till 8999 Från 9000 till 10 000

6000 LIT 7000 LIT 8000 LIT 9000 LIT 10 000 LIT

Vc Vc Vc Vc Vc

Vb=Vc*0,9716-150 Vb=Vc*0,9715-150 Vb=Vc*0,9714-150 Vb=Vc*0,9714-150 Vb=Vc*0,9713-150

Va=Vb-74 Va=Vb-65 Va=Vb-74 Va=Vb-55 Va=Vb-62

Vf=Va-100 Vf=Va-100 Vf=Va-100 Vf=Va-100 Vf=Va-100

Vc = Volym nivå C   Vb = Volym nivå B Va = Volym nivå A  Vf = Volym förinställning
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 2 Checklista vid överspolning på  

utlastning med 10-polig kontakt
Vid överspolning be föraren att:
1 Säkerställa att utlastning har stannat och  eventuellt läckande produkt stoppats.
2 Sätt under spillkärl om det läcker eller rinner produkt.
3 Ta fram brandsläckare som förebyggande åtgärd.
I övrigt skall ni be föraren att inte röra produktslangar, överfyllnadsskydd och jordning.

Depå: Datum:

Bolag/Åkeri/Hämtare: Förare: Bilnr – Släpnr:

Fack: Tappö/rampnr: Mätare/produkt:

Lassnr: Kvar i fack: Beställd volym: Lastad volym:

Kontroll 1

Kontroll 2.1

Kontroll 2.2

Spärra föraren och fordonet i depåns automationssystem för fortsatt  
lastning tills incidentutredningen är genomförd och orsaken till  
överspolningen fastställd.

Förare spärrad

Fordon spärrat

Kontrollera indikering av 10-polig kontakt på 
depåns centralenhet. Notera meddelande ifrån dis-
playen eller notera färg och fack på lampindikering.

Meddelande/Färg och fack:

Kontrollera indikering av 10-polig kontakt på  
fordonets centralenhet. Notera meddelande ifrån 
displayen eller notera färg och fack på lamp- 
indikering. Används termistorer saknas normalt 
centralenhet på fordonet.

Meddelande/Färg och fack:

Kontroll 3

Intervjua föraren om händelsen och anteckna förarens beskrivning av hur 
lastning har gått till. 

Intervju genomförd

Har föraren angivit rätt returvolym vid inloggning? Ja                    Nej

Har föraren flyttat över volym från ett fack till ett annat fack på utlastningen? 
(om Ja ange uppskattad volym) 
(Om depåavstängning för ett fack stoppar utlastningen är det bara tillåtet att 
sänka nivån i aktuellt fack via returpumpning till depån.)

Ja               Liter      

Nej
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 2Kontroll 4

Kontroll 5

Kontroll 6

Spill

Kontrollera att Intyg över fackvolym finns för aktuellt fordon och för de nya 
överfyllnadsskydden.

Intyg finns

Saknas

Titta på eventuellt inspelat material från övervakningskamera. Ja                       Nej

Inspelat material 
saknas

Eventuellt utför en intervju nr 2 med föraren om ny fakta har  
framkommit av videoinspelningen.

Ja                    Nej

Ny fakta har ej  
tillkommit

Om gasreturslang är kopplad finns produkt i gasreturledningen? 
(om Ja ange uppskattad volym)

Ja               Liter      

Nej

Har produkt kommit ut inom domsarg? (om Ja ange uppskattad volym) Ja               Liter      

Nej

Har produkt runnit ut på spillplatta? (om Ja ange uppskattad volym) Ja               Liter      

Nej

Har nödstopp utlösts? Ja                    Nej

Trolig orsak/Saneringsåtgärder/Spill till mark eller OFA/Övriga kommentarer

Kontroll utförd av:
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 2 Frivilliga kontrollpunkter checklista vid över- 

spolning på utlastning med 10-polig kontakt

Nedanstående kontrollpunkter är frivilliga för depåer att genomföra vid överspolning. 
De kan eventuellt utföras på verkstad om depån ej själva klarar av arbetsmomentet. 

Kontroll 7

Kontroll 8

Kontroll 9

Funktionsprova överfyllnadsskydden som stänger  
depåavstängningen på fordonet.

Fungerar            Fungerar ej

Kontroll utförd av:

Namn

Företag

Telefon

Kontrollera bottenventilens stängningsfunktion.  
Stänger bottenventilen med fullt flöde på fyra sekunder? 

Ja              Nej, tar längre tid

Kontroll utförd av:

Namn

Företag

Telefon

Kontrollera att överfyllnadsskyddet nivå A sitter på rätt nivå enligt 
Intyg över fackvolym. 

Ja               Nej

Kontroll utförd av:

Namn

Företag

Telefon
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