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Containersäkerhet nu! 
 

Frågan 
Containrar är en viktig länk i den globala leveranskedjan, vilken integrerar sjö-, järnvägs- och 
vägtransport. Det finns för närvarande över 20 miljoner containrar som färdas på världshaven 
mellan producenter och kunder varje dag. Världens hanteringsvolym av containrar fortsätter att 
växa år för år. 
 
Trots containertransportens globala karaktär finns det förvånande få bestämmelser om hur 
containrar bör packas, lastas och lossas. För det mesta vet vi inte vad som är inuti dem och hur 
lasten har säkrats. Många olyckor i transportsektorn hänförs till dåliga rutiner i förhållande till 
packning av containrar, innefattande till exempel otillräcklig säkring av last, överlastning och 
felaktig innehållsdeklaration. Detta har förorsakat stora problem, särskilt eftersom offren kan vara 
allmänheten eller transportarbetare. 
 
En fråga som enar transportarbetare 
Containersäkerhet enar transportarbetare. Det är en fråga som påverkar ett antal olika grupper av 
arbetstagare över hela transportleveranskedjan, många av dem är era medlemmar: lastbilsförare, 
hamnarbetare, järnvägsarbetare, sjöfolk, lagerarbetare, packare, lastare och lossare. 
 
Globala normer 
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och 
Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE) har utarbetat ett regelverk om 
"säker packning av lasttransportenheter". Detta godkändes av deras styrande organ 2014 – en 
process som involverade ITF. 
 
Vid IMO har preliminära åtgärder vidtagits för att kontrollera containrars viktdeklarationer genom 
ändringsförslag till konventionen SOLAS (Safety of Life at Sea). 
 
ITF-kampanjen 
ITF har åtagit sig att säkerställa att arbetstagare som arbetar med containrar är så säkra som de 
kan vara när de är på jobbet. Efter flera års gemensamt arbete av ITF:s vägtransportarbetare-, 
järnvägsarbetare-, hamnarbetare- och sjöfolkssektioner om denna fråga, så leder ITF en sektions-
överskridande kampanj om containersäkerhet. 
 
Containersäkerhet är en fråga för transportkedjan och vår kampanj är för säkerhet och ansvar 
längs transportkedjan. Detta bör starta där containrarna packas och plomberas. Vi är oroade över 
felaktig deklaration av innehåll, innefattande farligt gods och vikt, desinfektion och även felaktig 
packning av containrar. 
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ITF lanserade sin sektionsöverskridande kampanj om containersäkerhet 2014 med en aktionsdag 
den 9 oktober. Väg-, järnvägs-, sjöfarts- och hamnarbetareförbund i 19 länder anordnade 
aktiviteter som fokuserade på arbetstagare, allmänheten och politiska beslutsfattare för att öka 
medvetenheten om containersäkerhet, skapa stöd för frågorna och påbörja nationella kampanjer 
om containersäkerhet. Den 28 april 2015 – Arbetarnas internationella minnesdag – belyste ITF:s 
transportförbund återigen frågan på den globala scenen och anordnade aktiviteter om 
containersäkerhet, i synnerhet om desinfektion och giftiga gaser i containrar. 
 
Vad kan ni göra? 
Använd den verktygslåda som ITF har utarbetat för att få mer information och hjälp att utarbeta 
kampanjaktiviteter om containersäkerhet. 
 
Ta initiativ för att lobba parlamentsledamöter, seniora näringslivsledare och andra berörda 
intressenter samt för att öka medvetenheten om frågan bland allmänheten. 
 
Här följer några idéer om vad ni kan göra: 
 

 Lobba er nationella regering för att tillämpa de globala rekommendationerna från ILO, IMO 
och UNECE om frågan och för att anta bestämmelserna i ILO/IMO/UNECE:s regelverk om 
Packning av lasttransportenheter i nationell lagstiftning. 

 Lobba seniora näringslivsledare och andra berörda intressenter för att ta itu med frågan 
 Anordna ett möte på arbetsplatsen eller ett seminarium med arbetstagare för att diskutera 

frågor runt containersäkerhet  

 Utarbeta en lokal plan för hur ni skulle kunna tackla frågorna 

 Öka medvetenheten hos arbetstagare om containersäkerhetsfrågan 

 Registrera tillbud med dåliga containersäkerhetsrutiner 
 Arbeta tillsammans med hamnarbetare-, vägtransport-, järnvägs- och sjöfartsförbund. Nå ut 

till andra grupper av arbetstagare, innefattande kontraktsanställda arbetstagare, som är 
involverade i hanteringen av containrar, till exempel lagerarbetare, packare, lastare och 
lossare. 

 Öka medvetenheten hos allmänheten om containersäkerhet och skapa allianser med 
frivilligorganisationer, akademiker och andra organisationer som är intresserade av frågan 

 
Vi ber er hålla kontakten! … Låt ITF:s inlandstransportsektioner få veta vilka aktiviteter ni 
anordnar så att vi kan dela med oss till andra och lära av våra erfarenheter. 
 
För mer information om ITF:s kampanj om containersäkerhet och för att få kopior av ITF:s 
verktygslåda, kontakta containersafety@itf.org.uk  
 
Gå också in på www.itfcontainersafety.org 
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