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Transport av farligt gods
Vad är farlIgT gods?
Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska
eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö
eller egendom vid transport. Farligt gods kan till exempel ha explo-

Lästips

läs om definitioner i
avsnitt 1.2.1 i adr-s och
rid-s.

siva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper.
Transport av farligt gods på väg och järnväg är reglerad i regelverken
ADR-S respektive RID-S.
Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, arsenik, fyrverkerier, sprayburkar, krockkuddar
och vattenförorenande ämnen.

Vad är TransporT?
Begreppet transport av farligt gods omfattar mer än bara förflyttning
med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flygplan. Även lastning och
lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har
samband med transport inkluderas. Förflyttning som sker endast
inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt
gods äger rum anses inte som transport av farligt gods.
När man talar om transport av farligt gods förekommer det
många ord vars innebörd är viktiga att känna till.
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Lagstiftning
Transport av farligt gods regleras i Sverige av följande lagstiftning:
• Lag (2006:263) om transport av farligt gods
• Förordning (2006:311) om transport av farligt gods
• Föreskrifter för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport av farligt gods
Följande transportmyndigheter ger ut föreskrifter för de olika tran
sportslagen:
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för transporter på land (väg och järnväg)
• Transportstyrelsen, TS, för sjö- respektive lufttransporter
I tillägg till lag om transport av farligt gods kan bland annat följande
lagar påverka transporten eller hanteringen i anslutning till denna:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsmiljölagen
Miljöbalken
Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer
Avfallsförordningen
Föreskrifter som har meddelats för ett vattenskyddsområde
Lokala trafikföreskrifter, se sidan 78
Lag om brandfarliga och explosiva varor
Lag om skydd mot olyckor
Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)

Regler om transport av farligt gods har funnits sedan 1956. FN:s
Europakommission gav då för första gången ut ”The Orange Book”,
rekommendationer för transport av farligt gods. Dessa ligger till
grund för utvecklingen av de olika transportslagens regelverk (IMDG,
ICAO-TI, ADR och RID).
Bestämmelserna för transport av farligt gods till sjöss och i luften
gäller i och mellan stater i hela världen.
Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg (ADR) och
järnväg (RID), gäller huvudsakligen i Europa.

8
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För att underlätta för så kallade multimodala transporter, det vill
säga transporter som utförs med mer än ett transportslag (till exempel vägtransport som följs av en sjötransport), pågår också ständiga
arbeten för att samordna bestämmelserna i de olika regelverken.
Nya utgåvor av regelverken ges ut vart annat år. Det är viktigt att

Lästips

läs om vilka länder
som är anslutna till
adr och rid på www.
msbmyndigheten.se/
farligtgods

ha tillgång till gällande utgåva. Sedan 1974 har Sverige följt reglerna
om internationella transporter av farligt gods och 1982 kom den första lagen. En ny reviderad lag trädde i kraft 2006.
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regelVerk för TransporT aV farlIgT gods
Vägtransport
ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods
på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan.
Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (franska),
och European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road (engelska).

Järnvägstransport
RID-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods
på järnväg. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan.
Förkortningen RID står för Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (franska),
och Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail (engelska).

sjötransport
IMDG-koden gäller för internationell och nationell transport av farligt gods till sjöss. Förkortningen IMDG står för International Maritime Dangerous Goods Code (engelska).

Lufttransport
ICAO:s tekniska instruktioner är de formellt gällande föreskrifterna
som ska följas vid internationell och nationell lufttransport av farligt
gods. Flygbolagen har dock genom IATA (International Air Transport
Association) gett ut Dangerous Goods Regulations (DGR) som används
vid internationell och nationell lufttransport av farligt gods. Dessa
grundar sig på ICAO:s tekniska instruktioner, men ställer även vissa
ytterligare krav på transporterna. Förkortningen ICAO/TI står för
International Civil Aviation Organization/Technical Instructions for
the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (engelska).

10
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Indelning och innehåll i ADR‑S och RID-S
ADR-S
ADR-S inleds med den svenska föreskriften till vilken det finns tre
bilagor, A, B och S. Bilagorna A och B består av nio delar och bestämmelserna ska följas vid internationell och nationell transport av farligt gods på väg. Vid enbart nationell transport gäller även Bilaga S,
som innehåller lättnader från bilagorna A och B, samt vissa kompletterande krav.

Del 1-9
Del 1

Allmänna bestämmelser

Del 2

Klassificering

Del 3 	Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade och reducerade
mängder
Del 4

Bestämmelser för förpackningar och tankar

Del 5

Bestämmelser för avsändning

Del 6 	Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar
Del 7 	Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering
Del 8 	Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och
dokumentation
Del 9

Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon

Bilaga S
Del 10 	Transporthandlingar, övergångsbestämmelser, märkning,
godkännande av fordon med mera
Del 11

Transporter med lastplan

Del 12

(Tills vidare blank)

Del 13

Lokala transporter av farligt gods på väg eller i terräng

Del 14

Transporter av farligt gods till hamnområden

Del 15 	Transporter av farligt gods inom eller mellan hamnområden
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Del 16 	Transporter av farligt gods i mindre förpackningar till
återvinning eller bortskaffande
Del 17 	Gasåtertagning av bensin vid fyllning och tömning av tankar
Del 18

Särskilda undantag från tillämpningen av denna författning

Del 19

Tryckkärl

Del 20

Allmänna råd

RID-S
RID-S inleds med den svenska föreskriften till vilken det finns två
bilagor, 1 och S. Bilaga 1 består av sju delar. Bestämmelserna ska följas vid internationell och nationell transport av farligt gods på järnväg. Vid enbart nationell transport gäller även Bilaga S, som innehåller lättnader från Bilaga 1, samt vissa kompletterande krav.

Del 1-7
Del 1

Allmänna bestämmelser

Del 2

Klassificering

Del 3 	Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade och reducerade
mängder
Del 4

Bestämmelser för förpackningar och tankar

Del 5

Bestämmelser för avsändning

Del 6 	Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar
Del 7 	Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering

Bilaga S
Del 10 	Märkning, transporthandlingar, språk, resande, övervakning och lastsäkring

12

Del 11

(Tills vidare blank)

Del 12

(Tills vidare blank)
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Del 13

(Tills vidare blank)

Del 14

(Tills vidare blank)

Del 15

(Tills vidare blank)

Del 16

(Tills vidare blank)

Del 17

(Tills vidare blank)

Del 18

Särskilda undantag från tillämpningen av denna författning

Del 19

Tryckkärl

Del 20

Allmänna råd
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ansvar

ansvar
Vid transport av farligt gods är många aktörer inblandade. Därför
är det särskilt viktigt att ange vem som har ansvar för vad. I ADR-S
och RID-S beskrivs de olika aktörernas skyldigheter. Som huvudaktörer räknas avsändare, transportörer och mottagare. Exempel på andra
aktörer är förpackare, lastare, fyllare eller användare av tankcontainer, UN-tank eller cisternvagn.
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aVsändare
Med avsändare menas den som lämnar farligt gods till någon annan
för transport eller som för egen räkning transporterar farligt gods.
Om en transport utförs enligt ett upprättat transportavtal så är avsändaren den som anges som sådan i avtalet.

Avsändaren ska försäkra sig om att:

•
•
•
•

det farliga godset är rätt klassificerat och tillåtet för transport
endast godkända och lämpliga förpackningar och tankar används
godset är rätt märkt och etiketterat
de handlingar som krävs för transporten överlämnas till
transportören

• bestämmelser om försändningssätt och transportrestriktioner
uppfylls

• tömda, ej rengjorda tankar, fordon och containrar är korrekta
märkta och etiketterade
Avsändaren kan ta hjälp av andra aktörer, exempelvis förpackare
och lastare.
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TransporTör
Med transportör menas den som transporterar farligt gods, med eller
utan transportavtal.

transportören ska försäkra sig om att:

• det farliga godset är tillåtet för transport
• föreskrivna handlingar finns med i transportenheten
• fordon, järnvägsvagnar och last inte uppvisar några synliga brister,
otätheter eller sprickor och att inga utrustningsdetaljer fattas

•
•
•
•

datum för nästa kontroll av tankar inte har överskridits
fordon eller järnvägsvagnar inte är överlastade
rätt etiketter och märkning finns på fordon och järnvägsvagnar
utrustning som föreskrivs i de skriftliga instruktionerna
(transportkort) finns i fordonet vid vägtransport

Ovanstående punkter jämförs mot de transporthandlingar som följer
med godset och genom visuell kontroll av last, fordon, järnvägsvagnar och containrar.

16
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MoTTagare
Med mottagare menas den som är angiven som sådan i ett transportavtal. Betecknar mottagaren i transportavtalet en tredje part
så räknas denne som mottagare enligt ADR/ADR-S, RID/RID-S. Sker

Lästips

läs om skyldigheter hos
delaktiga i kapitel 1.4 i
adr-s och rid-s.

transporten utan avtal så är mottagaren det företag som övertar det
farliga godset vid ankomsten.

Mottagaren ska försäkra sig om att:

• föreskriven rengöring och sanering av fordon, järnvägsvagnar och
containrar utförs

• farligt gods-märkning på fullständigt tömda, rengjorda containrar
samt på avgasade och sanerade järnvägsvagnar är borttagen
Mottagaren kan ta hjälp av andra aktörer, exempelvis lossningspersonal.
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transportskydd
Lästips

läs om transportskydd i
kapitel 1.10 i adr-s och
rid-s.
läs om övervakning av
fordon på sidan 62
i denna broschyr.
Mer information finns
på www.msbmyndigheten.se/farligtgods

Transportskydd
Syftet med reglerna om transportskydd är att skydda transporter
med farligt gods mot brottsliga angrepp som stöld och sabotage. Det
är också viktigt att respektive aktör tänker igenom vilka risker deras
verksamhet kan utsättas för.

i reglerna finns krav på aktörerna om bland annat:

•
•
•
•

utbildning
tillträdesskydd
fotolegitimation
skyddsplan för farligt gods med högriskpotential

Personal ska ha utbildning i skyddet av farligt gods. Anläggningar,
terminaler och uppställningsplatser som används vid transport av
farligt gods ska vara ordentligt skyddade och belysta. Farligt gods får
endast överlämnas till kända transportörer som kan legitimera sig.
Ämnen och föremål med hög riskpotential finns angivna i tabellen nedan. Det gods som anges i nedanstående tabell definieras som
farligt gods med hög riskpotential, om det transporteras i större
mängder än som anges i tabellen.
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Förteckning över farligt gods med hög riskpotential
Mängd
klass
1

riskgrupp ämne och föremål

Tank (liter

bulk (kg)

1.1

Explosiva ämnen och föremål

-

-

0

1.2

Explosiva ämnen och föremål

-

-

0

1.3

Explosiva ämnen och föremål i samhanteringsgrupp c

-

-

0

1.4

Explosiva ämnen och föremål med Un 0104,
0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366,
0440, 0441, 0455, 0456 och 0500

-

-

0

1.5
2

Explosiva ämnen och föremål
Brandfarliga gaser (klassificeringskoder, som
endast innehåller bokstaven f)

kolli (kg)

0

-

0

3000

-

-

0

-

0

3000

-

0

giftiga gaser klassificeringskoder, som innehåller bokstäverna t, tf, tc, to, tfc eller toc)
med undantag av aerosolbehållare
3

Brandfarliga vätskor i förpackningsgrupp i
och ii
okänsliggjorda flytande explosivämnen

0

-

0

4.1

okänsliggjorda explosivämnen

-

-

0

4.2

ämnen i förpackningsgrupp i

3000

-

-

4.3

ämnen i förpackningsgrupp i

3000

-

-

5.1

oxiderande vätskor i förpackningsgrupp i

3000

-

-

perklorater, ammoniumnitrat, ammoniumnitrathaltiga gödselmedel samt ammoniumnitratemulsioner eller
-suspensioner eller -geler

3000

3000

-

6.1

giftiga ämnen i förpackningsgrupp i

0

-

0

6.2

smittförande ämnen i kategori a
(Un 2814 och 2900)

-

0

0

7

radioaktiva ämnen

3000a1 (av speciell beskaffenhet) eller 3000a2, vilket som är
tillämpligt, i kollin av typ B(U), typ
B(M) eller typ c

8

frätande ämnen i förpackningsgrupp i

3000

-

-

Avsändare, transportörer och andra delaktiga i transport av farligt
gods med hög riskpotential ska upprätta en skyddsplan för sin verksamhet. Skyddsplanen ska omfatta den egna verksamheten och ska
innehålla en beskrivning av organisationen och funktionen av företagets transportskyddsåtgärder.
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transportskydd

En skyddsplan kan till exempel ha följande rubriker:
• transportskyddspolicy
• detaljer om företaget
• sårbarhetsbeskrivning, hotbildsanalys
• hantering av transportskyddsfrågor, sekretess
• personalfrågor (anställning, utbildning)
• larmrutiner
• journalföring av larm
• anläggningsskydd (industri, terminal och dylikt)
• fordonsskydd

20
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säkerhetsrådgivare
Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska utse en
eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon
annan lämnar farligt gods för transport. Säkerhetsrådgivaren ska,
under verksamhetsledningens ansvar, se till att verksamheten bland
annat följer gällande bestämmelser samt vidtar de åtgärder som
krävs för att förebygga olyckor. I Sverige krävs säkerhetsrådgivare för
samtliga transportslag: väg, järnväg, sjö och luft.

Lästips

läs mer i statens räddningsverks föreskrifter
(srvfs 2006:9) om
säkerhetsrådgivare
för transport av farligt
gods.
Mer information finns
på www.msbmyndigheten.se/farligtgods

I vissa fall undantas man från kravet på säkerhetsrådgivare, bland
annat om kvantiteten av det farliga godset understiger vissa mängder
per transportenhet.
För att bli säkerhetsrådgivare måste man genomgå en examination hos MSB. Efter godkänt resultat utfärdas ett intyg som är giltigt
i fem år. För att förnya sin behörighet krävs att säkerhetsrådgivaren
genomgår en ny examination innan giltighetstiden går ut.
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Utbildning
Förare och andra som är sysselsatta med transport av farligt gods ska
genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna
medvetna om de risker som kan uppstå samt ge kunskap om vilka
regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

förarUTbIldnIng
För förare finns följande kurser:
Typ

Inriktning

antal lektioner

grundkurs

transport av styckegods exklusive explosiva
och radioaktiva ämnen och föremål

18 lektioner

specialkurs, klass 1

transport av explosiva ämnen och föremål

8 lektioner

specialkurs, klass 7

transport av radioaktiva ämnen och föremål

8 lektioner

specialkurs, tank

tanktransport

12 lektioner

praktiska övningar

individuella praktiska övningar i anslutning
till den teoretiska utbildningen. omfattning:
första hjälpen, brandbekämpning, åtgärder
vid tillbud eller olycka

Beroende på elevantal

repetitionskurs

repetition som enstaka kurs eller en kombination av ovanstående kurser inklusive
individuella praktiska övningar

16 – 24 lektioner beroende på
kombinationen av kurser

En lektion avses pågå 45 minuter.

Grundkurs
Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder måste, oavsett fordonets totalvikt, genomgå en grundläggande förarutbildning.

specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser för förare som
transporterar:
• farligt gods i klass 1, explosiva ämnen och föremål
• farligt gods i klass 7, radioaktiva ämnen
• farligt gods i fast tank, MEMU:s, avmonterbar tank med en volym
över 1 m3 eller batterifordon med en total volym över 1 m3, tankcontainer, UN-tank eller MEG-container med en volym över 3 m3

22
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Specialkurserna kan genomföras i samband med grundkursen eller
kompletteras senare.

praktiska övningar
I utbildningen ska även praktiska övningar för åtgärder vid olycka
ingå som brandbekämpning, första hjälpen och åtgärder vid spill.
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UtBildning

prov

ExEMpEL

En förare deltar i en
grundkurs och skriver
ett prov med godkänt
resultat 2008-01-18.
adr-intyget gäller till
och med 2013-01-18.

Efter genomförd kurs ska deltagarna avlägga ett av MSB framtaget

föraren väljer att komplettera sin behörighet
med specialkurs klass
1 och skriver prov med
godkänt resultat 200903-23. adr-intygets giltighetstid påverkas inte
utan gäller fortfarande
till och med 2013-01-18.

Efter godkänt provresultat får föraren ett intyg om förarutbildning,

prov.

ADR-intyg
ett så kallat ADR-intyg, som är giltigt i fem år.
För att förnya intyget måste föraren gå en repetitionsutbildning
och klara ett nytt prov innan giltighetstiden har gått ut.
Under en övergångsperiod kommer det att finnas olika utseenden på ADR-intygen: intyg utfärdade av Räddningsverket och intyg
utfärdade av MSB.
Observera att ADR-intygets giltighetstid alltid utgår från grund-

PROV

kursens provdatum och inte påverkas av specialkurser som genom-

Grundkurs

Provdatum:
Kursdeltagare

Namn:

Personnummer:

Medborgarskap:

Provresultat

Legitimation:

Poäng:

Godkänd

Körkort

Annat

förs senare.

Underkänd

Undertecknad utbildningsanordnare intygar härmed att ovan angiven kursdeltagare har genomgått utbildning
inklusive praktiska övningar enligt den av MSB tidigare godkända undervisningsplanen samt avlagt godkänt
prov med det resultat som framgår ovan.
Utbildningsanordnare:

ViLL Du FöRLänGA Ditt ADR-intyG?

Organisationsnummer:
Lärarens namnteckning:
Namnförtydligande:

UTBILDNING
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se till att göra det innan giltighetstiden går ut. annars måste du gå en grundkurs igen. för att få
information om godkända adr- utbildare, besök www.msbmyndigheten.se/farligtgods och klicka på
rubriken ”Utbildning” och välj ”adr-utbildare”
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öVrIg UTbIldnIng (1.3 UTbIldnIng)
Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad
mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd omfattas inte av kravet på den förarutbildning som ger ADR-intyg enligt kapitel 8.2 i ADR-S.
Däremot måste förare som transporterar värdeberäknad mängd

Lästips

läs om reducerad
mängd på sidan 66,
begränsad mängd på
sidan 67 och värdeberäknad mängd på sidan
70 i denna broschyr.

och reducerad mängd ha en utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR-S.
Denna utbildning, så kallad 1.3 utbildning, gäller också för personer anställda hos avsändare, transportör, mottagare, lastare eller
förpackare, vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods på väg
och järnväg. Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna om
bestämmelserna för transport av farligt gods samt om de risker som
är förenade med sådana transporter.
Utbildningen ska innehålla följande ämnesområden, anpassade
till ansvar och uppgifter hos de som går utbildningen:

• Allmän utbildning
De allmänna villkoren i bestämmelserna för transport av farligt gods.

• Funktionsspecifik utbildning
De bestämmelser som motsvarar personalens arbetsuppgifter
och ansvar. I de fall transporten omfattar flera transportslag ska
personalen även utbildas i de bestämmelser som gäller för andra
transportslag.

• Säkerhetsutbildning
De risker och faror som farligt gods kan medföra i den egna verksamheten vid transport, lastning och lossning. Målet är att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

• Utbildning om klass 7
För radioaktiva ämnen och föremål i klass 7 ska personalen
få en särskilt anpassad utbildning om strålskydd inklusive
försiktighetsåtgärder.
För att få information om förändringar i bestämmelserna ska den
så kallade 1.3 utbildningen regelbundet kompletteras med repetitionskurser. En detaljerad beskrivning av genomförd utbildning ska
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UtBildning

tänk på…

…för att få transportstyrelsens tillstånd att
utföra järnvägstrafik
med farligt gods
behöver personalen
utbildning i regler för
järnvägstransport av
farligt gods. transportstyrelsen godkänner
utbildningens innehåll
och omfattning.

arkiveras både av arbetsgivaren och arbetstagaren. Dokumentationen
kan bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg
hos arbetstagaren.

Lästips

läs om förarutbildning i
kapitel 8.2 i adr-s.
läs om övrig utbildning
i kapitel 1.3 i adr-s och
rid-s.
Mer information finns
på www.msbmyndigheten.se/farligtgods
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klassificering
Avsändaren ska se till att det farliga godset är rätt klassificerat enligt
ADR-S och RID-S. En fullständig klassificering av det farliga godset
innebär att följande uppgifter har fastställts:

•
•
•
•

klass

Lästips

läs om ovanstående
punkter i tabellerna a
och B i kapitel 3.2 i adrs och rid-s.
för dig som klassificerar, se punkt 14 i säkerhetsdatabladet (varuinformationsbladet) för
kemiska produkter.

varningsetiketter
UN-nummer
officiell transportbenämning

• förpackningsgrupp
• klassificeringskod
• farlighetsnummer
nio olika klasser
Farligt gods delas in i nio olika klasser beroende på dess farliga egenskaper. Klass 4, 5 och 6 har dessutom underklasser. Se nedan.

primär- och sekundärfara
För ämnen och föremål som har mer än en farlig egenskap är det den
dominerande faran, primärfaran, vid transport som avgör till vilken
klass ämnet eller föremålet hänförs. Exempelvis tillhör metanol,
som både är en brandfarlig
och giftig vätska, klass 3

Lästips

läs om etiketter i
avsnitt 5.2.2 i adr-s
och rid-s.
Mera information finns
på www.msbmyndigheten.se/farligtgods

då brandfaran i detta fall
anses vara dominerande,
medan giftigheten anses
vara sekundärfaran under
transport.

transport av farligt gods – väg och järnväg | 2009-2010

27

klassificEring

eTIkeTTförlagor
klass

Etikettförlagor

klass 1
Explosiva ämnen och föremål

klass 2
gaser

klass 3
Brandfarliga vätskor

klass 4.1
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen

klass 4.2
självantändande
ämnen

klass 4.3
ämnen som utvecklar brandfarliga
gaser vid kontakt med vatten

klass 5.1
oxiderande ämnen

28
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klass

Etikettförlagor

klass 5.2
organiska peroxider

denna etikett får användas till och
med den 31 december 2010.

klass 6.1
giftiga ämnen

klass 6.2
smittförande ämnen

klass 7
radioaktiva ämnen

klass 8
frätande ämnen

klass 9
Övriga farliga ämnen och föremål

Un‑nUMMer
UN-nummer är ett identifieringsnummer för farligt gods. Det tilldelas
varje ämne och föremål och består av fyra siffror. UN-numren fastställs av FN enligt deras klassificeringssystem och används internationellt. De är gemensamma för alla transportslag.
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klassificEring

offIcIell TransporTbenäMnIng
Till UN–numret hör en officiell transportbenämning. Den officiella
transportbenämningen är oftast ett kemiskt eller tekniskt namn på
ämnet eller föremålet. Såväl UN-numret som benämningen och kan
utläsas i tabell A och B i ADR-S och RID-S.
Ämnen och föremål som inte är namngivna i ADR-S eller RID-S,
men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods,
ska hänföras till en passande samlingsbenämning. Benämningar som
slutar på n.o.s. (not otherwise specified) är exempel på sådana samlingsbenämningar. I de flesta fall ska en n.o.s.-benämning följas av ett
kemiskt eller tekniskt namn på högst två farliga beståndsdelar. Dessa
skrivs inom parentes. Handelsnamn får inte användas.
ExEMpEL

un-nummer

Officiell transportbenämning

Un 1090

aceton

Un 1987

alkoholer, n.o.s. (isopropanol, etanol)

förpacknIngsgrUpp
Farligt gods delas in i olika förpackningsgrupper beroende på hur
farliga egenskaper ämnet eller föremålet har. Förpackningsgruppen
avgör val av förpackning och har även betydelse vid transport av så
kallad värdeberäknad mängd. Denna indelning finns inom klasserna
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 och 9.
inDELninG

förpackningsgrupp i
förpackningsgrupp ii
förpackningsgrupp iii

Mycket farligt
farligt
Mindre farligt

Klass 1, 2, 5.2, 6.2 och 7 har en annan indelning för ämnets och
föremålets farlighet.

klassIfIcerIngskod
Alla ämnen och föremål, utom de i klass 7, är tilldelade en klassificeringskod. Koden består av bokstäver och siffror som ger ytterligare
upplysningar om ämnets egenskaper.

30
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Farligt gods i klass 1 delas in i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper beroende på typ av egenskaper och dess verkan. Numret

Lästips

på riskgruppen och bokstaven för samhanteringsgruppen utgör klas-

läs mer i del 2 i adr-s
och rid-s om hur
ämnen och föremål
klassificeras beroende
på deras farliga egenskaper.

sificeringskoden.
ExEMpEL

Exempel på klassificeringskod är 1.3g
Un 0335 fyrvErkEri, klass 1, klassificeringskod 1.3.g
förklaring 1.3 = riskgrupp
g = samhanteringsgrupp

farlIgheTsnUMMer
Ett farlighetsnummer består av två eller tre siffror som allmänt

Lästips

hänvisar till olika typer av faror. Den första siffran visar normalt den

läs om skyltar och
etiketter i kapitel 5.3 i
adr-s och rid-s.

dominerande faran och vilken klass ämnet tillhör. Är andra siffran
0 har ämnet bara en farlig egenskap. Då första och andra siffran är
lika innebär det en förstärkning av faran. Ett exempel är bensin med
farlighetsnummer 33, som visar att bensin är mer brandfarligt än till
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klassificEring

exempel fotogen, som har farlighetsnummer 30. Bokstaven ”X” före
siffrorna innebär att ämnet reagerar häftigt med vatten.
På de orangefärgade skyltar som finns på fordon, containrar och
järnvägsvagnar som transporterar farligt gods enligt ADR-S och RID-S
Orangefärgad skylt
med farlighets- och
UN-nummer för
bensin.

32

anges farlighetsnumret i den översta rutan. Siffrorna i det undre fältet anger UN-numret.
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förpackningar
Förpackningar för farligt gods ska vara av god kvalitet och tillräckligt

kOLLi

hållfasta för att klara normala transportförhållanden. De ska vara

En förpackning med
dess innehåll färdigställt för transport kallas för kolli.

tillverkade och förslutna så att de inte läcker och inga farliga ämnen
får finnas på utsidan. De får dessutom inte angripas eller försvagas
av eller reagera med innehållet. Detta gäller både för nya och återanvända förpackningar.
Med förpackningar menas exempelvis fat, dunkar, lådor och
säckar, men även större förpackningar som IBC-behållare. De olika
förpackningarna kan förekomma i olika typer av material, som stål,
plast eller papp.
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fÖrpackningar

Lästips

läs om förpackningar i
kapitel 4.1 i adr-s och
rid-s.

förpacknIngsInsTrUkTIoner
För varje ämne eller föremål finns det i ADR-S och RID-S givna förpackningsinstruktioner som anger vilka typer av förpackningar som
är tillåtna.

Typgodkända förpacknIngar
Alla typer av förpackningar avsedda för transport av farligt gods ska
normalt provas och godkännas (typgodkännas) innan de får användas. Avsändare ska vid val av förpackning kontrollera att den är godkänd för det ämne som ska transporteras.
Alla typgodkända förpackningar är försedda med en förpackningsmärkning (UN-märkning) som ger viktig information om
förpackningen. Märkning innehåller bland annat beteckningen X, Y
eller Z som visar vilken eller vilka förpackningsgrupper den är tillåten att användas för.
X – farligt gods med förpackningsgrupp I, II och III
Y – farligt gods med förpackningsgrupp II och III
Z – farligt gods med förpackningsgrupp III

1
2
3
4
5
6
7

34

FN:s förpackningssymbol
Förpackningsslag
Förpackningsgrupp och kollits högsta tillåtna bruttovikt
Godkänd för fasta ämnen
Tillverkningsår
Land där typprovningen utförts
ID-nummer hos det företag som typprovat förpackningen
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saMeMballerIng
Vissa ämnen med olika UN-nummer får förpackas i samma ytterförpackning, förutsatt att detta tillåts enligt ADR-S eller RID-S. En förutsättning för samemballering är att de olika ämnena inte reagerar
farligt med varandra.

oVerpack
För att underlätta hantering och stuvning av kollin i samband med
transport används ibland overpack. Med overpack avses en omslutning som används (av en enskild avsändare i fråga om klass 7) för att
innehålla ett eller flera kollin och för att bilda en enhet som är lättare

Lästips

läs om märkning och
etikettering av overpack
på sidan 38 i denna
broschyr.

att hantera.
Som exempel kan nämnas:

• En pall på vilken förpackningar ställts eller staplats och säkrats
med overpack bestående av pallkrage, krympfilmning eller sträckfilmning.

• Förpackningar som ställts inuti en overpack där overpacken består
av en låda, bur eller häck.
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Märkning och EtikEttEring av kollin

Märkning och etikettering av kollin
MärknIng
Varje kolli som innehåller farligt gods ska märkas med godsets
UN-nummer föregånget av bokstäverna ”UN”. Denna märkning, och
eventuell tilläggsmärkning, ska vara synlig, läsbar och tåla väderpåfrestningar. IBC-behållare med en volym över 450 liter ska märkas på
två motstående sidor av behållaren. För farligt gods i klass 1, 2 och 7
samt för vissa andra ämnen krävs ytterligare uppgifter i märkningen
Lästips

läs om märkning och
etikettering i avsnitt
5.2.1 i adr-s och rid-s.
Etikettförlagorna visas
på sidan 30 i denna
broschyr.

utöver UN-nummer.

eTIkeTTerIng
Varje kolli innehållande farligt gods ska etiketteras med den eller de
etiketter som anges i ADR-S eller RID-S. IBC-behållare med en volym
över 450 liter ska etiketteras på två motstående sidor av behållaren.
Etiketternas syfte är att informera om ämnets eller föremålets faror.
Om kollits innehåll kräver flera olika etiketter ska dessa placeras
intill varandra. Etiketterna får inte skymmas av någon del av kollit
eller av någon annan typ av märkning.

36
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TIlläggsMärknIng
Riktningspilar
Utöver de etiketter som beskriver farans art krävs i vissa fall tilläggsmärkning med symbolen ”Riktningspilar” (”Denna sida upp”) på två
motstående sidor på följande förpackningar och overpack:

• sammansatta förpackningar med innerförpackningar innehållande

Lästips

läs om kriterierna för
miljöfarliga ämnen i
2.2.9.1.10 i adr-s och
rid-s.

vätskor

•
•
•
•

enkelförpackningar, som är utrustade med luftningsanordningar,
kryokärl för transport av kylda kondenserade gaser
overpack som innehåller ovanstående förpackningar
overpack med förpackningar innehållande vätskor där inte riktningspilar krävs, i de fall förslutningarna inte är synliga från utsidan

Miljöfarliga ämnen
Kollin med miljöfarliga ämnen ska utöver de etiketter som beskriver
farans art också förses med symbolen för miljöfarliga ämnen,”fisken
och trädet”.
Märkning ska ske om:

• mängden av den miljöfarliga vätskan är större än 5 liter
• mängden av det miljöfarliga fasta ämnet är större än 5 kg
Märkningen ska placeras intill godsets UN-nummer och föreskrivna
etiketter. IBC-behållare med en volym över 450 liter ska märkas med
symbolen för miljöfarliga ämnen, ”fisken och trädet” på två motstående sidor.
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Lästips

läs om märkning av
radioaktiva ämnen i
klass 7 i 5.2.2.1.11 i adrs och rid-s.

MärknIng och eTIkeTTerIng VId saMeMballerIng
Om två eller flera slag av farligt gods förpackas i en och samma ytterförpackning ska kollit vara försett med märkning och etiketter för
varje slag av gods. Om en och samma etikett krävs för olika slags gods
behöver bara en etikett fästas på kollit.

MärknIng och eTIkeTTerIng aV oVerpack
För märkning och etikettering av overpack gäller följande:

• Om alla typer av märkning, etiketter eller tilläggsmärkning syns
igenom overpacken krävs ingen ytterligare märkning.

• Om någon typ av märkning, etikett eller tilläggsmärkning inte syns
igenom overpacken, ska den märkas med ”Overpack” samt de etiketter och annan märkning som inte syns utifrån.

• Om overpacken innehåller kollin med radioaktiva ämnen eller
föremål, ska den i vissa fall etiketteras på två motstående sidor.

38
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Märkning och etikettering av tömda, ej ren‑
gjorda förpackningar
Tömda, ej rengjorda förpackningar ska märkas och etiketteras på
samma sätt som när de är fyllda.
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transporthandlingar adr-s

Transporthandlingar adr-s
Följande handlingar ska normalt medföras vid transport av farligt

Datum
Reg. nr
Ditt namn

gods på väg:

• godsdeklaration
• skriftliga instruktioner
• fotolegitimation för varje medlem i fordonsbesättningen
Förutom ovanstående ska följande handlingar medföras i vissa fall:

• ADR-intyg (intyg om förarutbildning)
• certifikat om godkännande för vissa fordon
• stuvningsintyg för containrar (container med en invändig volym

Förarhandlingar
över 3 m ) och fordon om transporten följs av en sjötransport
3

• transportillstånd för klass 1, klass 4.1 och klass 5.2, om det krävs
för transporten

• kopia av multilateralt avtal i de fall det krävs enligt avtalstexten

Dokument

Utrustning för fordon
och besättning

40
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transporthandlingar ADR-S

Godsdeklaration vid transport på väg
Godsdeklarationen utfärdas av avsändaren. Vid vägtransport behöver
inte dessa uppgifter lämnas på något speciellt formulär. Vanligast
är ändå att de skrivs på fraktsedeln. Vid nationell transport behöver
godsdeklarationen endast skrivas på svenska. Vid internationell
transport ska godsdeklarationen skrivas på avsändarlandets språk
och dessutom på ett av språken engelska, tyska eller franska.
Godsdeklarationen ska för varje ämne eller föremål innehålla följande allmänna uppgifter:
a)

UN-nummer, föregånget av bokstäverna ”UN”

b)

Officiell transportbenämning (n.o.s.-benämningar ska oftast
kompletteras med teknisk benämning)

c)

Etikettnummer och eventuell sekundäretiketts nummer inom
parentes. För ämnen och föremål för vilka det inte finns några
nummer på etikettförlagor angivna, ska istället klassen eller
klassificeringskoden anges

d)

I förekommande fall förpackningsgrupp, som får föregås av

e)

Antal kollin och en beskrivning av dem

f)

Totala mängden av varje slag av farligt gods (volym, bruttovikt

bokstäverna PG (exempelvis PG III)

eller nettovikt)
g)

Avsändarens namn och adress

h)

Mottagarens namn och adress

i)

Eventuella uppgifter som krävs enligt villkoren för någon särskild överenskommelse, till exempel ett multilateralt avtal

k)

I förekommande fall restriktionskoden för tunnlar
Uppgifterna a, b, c, d och k måste skrivas i denna ordnings-

följd. För övriga uppgifter krävs ingen speciell ordningsföljd. Utöver
dessa allmänna uppgifter finns det särskilda tilläggsbestämmelser för
vissa klasser och transporter.
Observera att en godsdeklaration även ska upprättas för tömda, ej
rengjorda förpackningar, IBC-behållare och tankfordon. Innehållet i
deklarationen för dessa transporter ska vara enligt delavsnitt 5.4.1.1.6
i ADR-S.
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Allkem AB
Södra Industriområdet 7
653 46 Karlstad
Allprodukter AB
Lillgatan 23
100 99 Nystad

UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1(3), I, (C/D)
5 fat, 1000 liter, 1100 kg
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adr‑InTyg
En förare som omfattas av kravet på förarutbildning ska medföra ett
intyg om förarutbildning under transporten, ett så kallat ADR-intyg.

cerTIfIkaT oM godkännande aV fordon

Lästips

läs om dokumentation
i kapitel 5.4 i adr-s/
rid-s och kapitel 5.4 i
iMog-koden.

Ett särskilt certifikat krävs för fordon som transporterar vissa typer
av farligt gods. Dessa fordon betecknas EX/II-, EX/III, FL-, OX-, och ATfordon samt MEMU. Certifikatet ska vara i A4-format. Färgen är vit
med en skär diagonal rand.

sTUVnIngsInTyg för conTaInrar och fordon
Om transport av farligt gods i en container större än 3m3 genomförs
på väg eller järnväg och transporten följs av en sjötransport ska ett
stuvningsintyg bifogas godsdeklarationen. Om farligt gods inför en
sjötransport lastas i en container mindre än 3m3 eller på fordon ska
ett stuvningsintyg kunna förevisas för rederiet. Observera att vid sjötransport krävs också ett avsändarintyg.

TransporTTIllsTånd
För vissa explosiva ämnen och föremål i klass 1 och självreaktiva
ämnen i klass 4.1 samt för vissa organiska peroxider i klass 5.2 krävs
ett transporttillstånd från MSB. Vid internationell transport av kollin
med radioaktiva ämnen, klass 7, kan det även krävas ett godkännande av behörig myndighet.

MUlTIlaTerala aVTal
Enligt ADR och RID kan länder ingå temporära avtal, så kallade mul-

Lästips

tilaterala avtal. Vanligtvis innebär detta att avsteg får göras från vissa

de multilaterala avtal
som sverige har skrivit
på publiceras på
www.msbmyndigheten.se/farligtgods

bestämmelser i regelverket. Avtalen gäller endast mellan de länder
som skrivit under dem. Dessutom måste eventuella transitländer ha
skrivit under avtalen. I Sverige får avtalen även tillämpas för nationella transporter.
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Lästips

skrIfTlIga InsTrUkTIoner

läs om skriftliga instruktioner i adr-s 5.4.3

Skriftliga instruktioner som anger vilka åtgärder som ska vidtas vid
en olycka eller nödsituation ska medföras i förarhytten och vara lätt
åtkomliga. Dessa instruktioner ska tillhandahållas av transportören
och överlämnas till fordonsbesättningen innan färden påbörjas.
Instruktionerna ska utfärdas på ett språk som varje medlem av fordonsbesättningen kan läsa och förstå. Transportören ska försäkra sig
om att fordonsbesättningen förstår instruktionerna och kan utföra
dem på rätt sätt.
Innan färden påbörjas ska medlemmarna i fordonsbesättningen
ta reda på vilket farligt gods som är lastat och studera de skriftliga
instruktionerna. De skriftliga instruktionerna ska beträffande
utformning och innehåll överensstämma med en fastställd fyrsidig
förlaga.
IONER

SKRIFTLIGA INSTRUKT

av olycka eller tillbud

Faroegenskaper
(2)

och storetiketter
Varningsetiketter
(1)
Oxiderande ämnen

och farospecifika 5.1
vid allmänna åtgärder avsnitt 8.1.5
och allmänt skydd,
ADR,
Organiska peroxider
Utrustning för personligt medföras på fordonet i enlighet med
ska
nödåtgärder, vilken
alla etikettförlagor:

eten för
sportenheten
medföras på transportenh
totalvikt och5.2
efter fordonets högsta
vars storlek är anpassad
Giftiga ämnen
för varje fordon, en stoppklots
hjulens diameter,
dningar,
två fristående varningsanor
ga), och
vätska för ögonsköljnin
tningen
6.1
för varje medlem i fordonsbesät
Smittförande ämnen
som beskrivs i EN 471),
en varningsväst (t.ex.
bärbar ljuskälla,
och
ett par skyddshandskar,
on).
6.2
ögonskydd (t.ex. skyddsglasög
Radioaktiva ämnen
som krävs för vissa klasser:
Ytterligare utrustning
på fordonet för
tningen ska medföras
b)
medlem i fordonsbesät
flyktutrustning för varje
eller 6.1,
etikettförlagorna 2.3
c)
c)
en skyffel ,
7A 7B
,
för tätning av brunn/avlopp
avsedd
anordning
en
c)
plast .
ett uppsamlingskärl av
-

Följande utrustning ska

och explosion
Risk för antändning
i kontakt med
Risk för häftig reaktion
brandfarliga ämnen

under kraftig
Risk för sönderfall
kontakt
förhöjd temperatur,
värmeutveckling vid
(som syror,
med andra ämnen
eller
eller aminer), friktion
tungmetallföreningar
utveckling av
upphov till utve
stötar. Detta kan ge
gaser och ångor
gase
skadliga och brandfarliga

-

Åtgärder i händelse
farligt gods efter klass
egenskaperna hos
ingen om de farliga
ättningen
omständigheter
för medlemmar i fordonsbesättn
beror på rådande
ska medlemmarna i
Tilläggsanvisningar
Tilläggsanvisningar
och om åtgärder som
inträffar under transport, det är säkert och lämpligt:
Faroegenskaper
(3)
att
olycka eller tillbud som
Vid
och storetiketter
(2)
nära
följande åtgärder, förutsatt
Varningsetiketter
Ta skydd och stå intefordonsbesättningen vidta
(1)
egenskaper och effekter
fönster
Kan ha varierande
batteriet med
föremål
, risk för splitter, tryckvåg,
och bryt strömmen från
Explosiva ämnen och
som massdetonation
värme, upphov till
omsen, stäng av motorn
brand/strålnings
intensiv
eller rök.
− Ansätt parkeringsbr
Tilläggsanvisningar
starkt ljus, högt ljud
rytaren när sådan finns,
(3)
hjälp av huvudströmb
och/eller slag och/eller
starta inte någon elektrisk
och
Känsliga för stötar
rökning
med
särskilt
värme
antändning,
Undvik blandning
− Undvik källor till
brandfarliga eller
Ta skydd
som möjligt
1.6
utrustning,
brännbara1 ämnen (t.ex.
eller brand
1.5
så mycket upplysningar
Viss risk för explosion
sågspån)
föremål
räddningstjänst och lämna inblandade ämnena,
Explosiva ämnen och
− Informera berörd

Risk för förgiftning
t
och avloppssysteme

2.1
Ej brandfarliga, ej giftiga

7C 7D

Frätande ämnen

gaser

Kan orsaka köldskador
explodera vid upphettning

2.2

Risk för förgiftning
Kan vara trycksatt
och/eller köldskador
Kan orsaka brännexplodera vid upphettning

Giftiga gaser

Inneslutningar kan
inandning och för
Risk vid förtäring och
radioaktiv strålning

Begränsa
exponeringstiden

2.3

Övriga

föremål
farliga ämnen och

Ta skydd

Risk för brand

Brandfarliga vätskor

Risk för explosion
explodera vid upphettning

Inneslutningar kan

3
självreaktiva
Brandfarliga fasta ämnen,
ämnen och fasta okänsliggjorda
explosivämnen
Risk för nukleär kedjereaktion

Risk för frätskador
vatten
vat
med varandra, med
Kan reagera häftigt
och med andra ämnen
t
och avloppssysteme
Fara för vattenmiljön

Självantändand
Förhindra utläckande
ämnen från att nå
vattenmiljön eller
avloppssystemet

e ämnen

4.2
8

−

Inneslutningar kan

Fara för

Risk för smitta
t
vattenmiljön och avloppssysteme

4.1

7E

−
Undvik lågt belägna
områden

Risk för kvävning
och/eller köldskador
Kan orsaka brännexplodera vid upphettning
Inneslutningar kan
Risk för kvävning
Kan vara trycksatt

-

Fissila ämnen

Ta skydd

Risk för brand
Risk för explosion
Kan vara trycksatt

Använd flyktutrustning

Fara för vattenmiljön

och särskilt om de
på
om olyckan eller tillbudet
varningsanordningarna
och placera ut de fristående
Ta på varningsvästen
lämpligt sätt,
sonal anländer,
lätt tillgängliga när räddningsper
rök, damm
Håll godsdeklarationer
Undvik att andas in gaser,
inte utspillda ämnen.
Gå inte i eller vidrör
inte vistas på läsidan,
i däck,
och ångor genom att
bränder
begynnande
eller
na för att släcka små
lämpligt och säkert,
− Använd brandsläckar
en, förutsatt att det är
tningen,
bromsar och motorutrymm
Ta skydd
av medlemmar i fordonsbesät
n ska inte bekämpas
eller
Undvik lågt belägna
− Bränder i lastutrymme
läckage till vattenmiljö
områden
på fordonet för att förhindraämnen, förutsatt att det är lämpligt
− Använd utrustning
att samla upp utspillda
avloppssystem och för
att bege sig
och säkert,
uppmana andra personer
olyckan eller tillbudet,
,
Använd flyktutrustning
− Håll avstånd till
nstens instruktioner
på
Ta skydd
därifrån och följ räddningstjä
och ta hand om dem
ning som har förorenats
Undvik lågt belägna Ta av kläder och skyddsutrust
−
områden
ett säkert sätt.
−

Undvik blandning med
brandfarliga eller
brännbara ämnen (t.ex. 1.4
sågspån)
Brandfarliga gaser

Risk för frätskador
Risk för brand
Risk för explosion
t
och avloppssysteme

som utvecklar brandfarlig
Ämnenutläckande
Förhindra
kontakt
nå med vatten
ämnen från att
vattenmiljön eller
avloppssystemet

gas vid

eller brännbart
Risk för brand. Brandfarligt
av värme, gnistor eller
ämne kan antändas
lågor
ämnen som
Kan innehålla självreaktiva
vid
kraftig värmeutveckling
sönderfaller under
ämnen
kontakt med andra
tillförsel av värme,
ingar eller aminer),
(som syror, tungmetallförenkan ge upphov till
Detta
friktion eller stötar.
och brandfarliga gaser
utveckling av skadliga
ångor
och
explodera vid upphettning
Inneslutningar kan
om kollin är skadade
självantändning
Risk för
ut
eller innehåll spillts
med vatten
Kan reagera häftigt

Risk för brand och

explosion vid kontakt
vatten

med

Undvik lågt belägna
områden

Förhindra ämnen som
läcker ut att nå vattenmiljö
eller avloppssystem
Förhindra ämnen som
läcker ut att nå vattenmiljö
eller avloppssystem

bör
Ämnen som läckt ut
att
hållas torra genom
spillet täcks över

Fara för vattenmiljön

4.3

beaktas.
9
ska varje tillämplig fara
och vid samlastat gods,
som ska
gods med flera faror
klasser av farligt gods
Anm 1 För farligt
så att de motsvarar de
ngarna ovan får anpassas
Anm 2 Tilläggsanvisni det sätt på vilket detta transporteras.
transporteras och

den som
2.2 och 2.3.
A2B2E2K2-P2, liknande
a 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1,
A1B1E1K1-P eller
r typ A1B1E1K1-P1
Krävs inte för etikettförlagornmed kombinerat
binerat gas/partikelfilte
Till exempel flyktutrustning
EN 141.
9.
beskrivs i standarden
gornaa 3, 4.1, 4.3, 8 och
Krävs endast för etikettförlagorn

foTolegITIMaTIon
Vid transport av farligt gods ska fotolegitimation medföras av varje
medlem i fordonsbesättningen enligt bestämmelserna om transportskydd. Anledningen är bland annat att farligt gods endast får överlämnas för transport till transportör, vars identitet har fastställts på
lämpligt sätt.
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Lästips

läs om godkännande
av fordon på sidan 63 i
denna broschyr.
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Transporthandlingar rId-s
Följande handlingar ska normalt medföras vid transport av farligt
gods på järnväg:

•
•
•
•

46

godsdeklaration
fotolegitimation för varje medlem i fordonsbesättningen
stuvningsintyg för containrar och fordon
kopia av multilateralt avtal i de fall det krävs enligt avtalstexten
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Godsdeklaration vid transport på järnväg
Vid nationell transport på järnväg lämnas uppgifterna normalt på
svenska på en transporthandling som överenskommits med järnvägsföretaget. Vid internationell järnvägstransport lämnas uppgifterna på
en CIM- eller CUV-fraktsedel på ett eller flera språk, varav ett ska vara
franska, tyska eller engelska.
Godsdeklarationen ska för varje ämne eller föremål innehålla följande allmänna uppgifter:
a)

UN-nummer föregånget av bokstäverna ”UN”

b)

Officiell transportbenämning (n.o.s.-benämningar ska oftast

c)

Etikettnummer och eventuell sekundäretiketts nummer inom

kompletteras med teknisk benämning)
parentes. För ämnen och föremål för vilka det inte finns några
nummer på etikettförlagor angivna, ska istället klassen anges
d)

I förekommande fall förpackningsgrupp, som får föregås av

e)

Antal kollin och en beskrivning av dem

f)

Totala mängden av varje slag av farligt gods (volym, bruttovikt

bokstäverna PG (exempelvis PG III)

eller nettovikt)
g)

Avsändarens namn och adress

h)

Mottagarens namn och adress

i)

Eventuella uppgifter som krävs enligt villkoren för någon särskild överenskommelse, till exempel ett multilateralt avtal

j)

Farlighetsnummer ska anges om järnvägsvagnen eller containern är försedd med orangefärgad skylt

Uppgifterna a, b, c, d måste skrivas i denna ordningsföljd. Om
järnvägsvagnen är försedd med orangefärgad skylt ska uppgifterna skrivas i följande ordning: j, a, b, c, d. Observera att godsdeklarationen även ska upprättas för tömda, ej rengjorda förpackningar,
containrar och cisternvagnar. Innehållet i godsdeklarationen för
dessa transporter ska vara enligt delavsnitt 5.4.1.1.6 i RID-S.
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lastning, lossning och hantering
När farligt gods-transporten anländer till lastnings- och lossningsplatsen ska föraren se till att alla bestämmelser för säkerhet, skydd och

Lästips

läs om transportskydd
på sidan 18 i denna
broschyr.

renlighet uppfylls. Bland annat ska föraren säkerställa att fordonets
utrustning för lastning och lossning fungerar. Om brister som påverkar säkerheten finns, eller om handlingar inte uppfyller gällande
bestämmelser, får lastning eller lossning inte ske.
Vid lastning av gods för järnvägstransport ska avsändningsstationens gällande bestämmelser iakttas.

saMlasTnIng
Det finns bestämmelser för hur olika typer av farligt gods får samlastas med varandra eller med annat gods i ett och samma lastutrymme.
Vid lastning av fordon, containrar eller järnvägsvagnar måste lastaren
kontrollera att samlastning av olika typer av farligt gods är tillåten.
Reglerna för samlastning är baserade på godsets etiketter. I nedanstående tabell visas förutsättningarna för samlastning.
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Etikett

1

1.4

1.5

1.6

2.1
2.2
2.3

3

4.1

4.1
+1

4.2

4.3

1
1.4

5.1

5.2

5.2
+1

6.1

6.2

7a
7B
7c

8

d
se tabellen på nästa
sida

a

a

a

a

a

a

9

b
a

a

a

a

a

1.5

a
b
c
b

1.6

b

2.1, 2.2, 2.3

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1+1

X

4.2

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.3

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.1

d

5.2
5.2+1
6.1

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.2

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7a, 7B, 7c

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

a
b
c

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b

b

b

X = samlastning är tillåten
a) samlastning med ämnen och föremål i samhanteringsgrupp 1.4s är tillåten.
b) samlastning med gods i klass 1 och livräddningsutrustning i klass 9 (Un 2990 och 3072) är tillåten.
c) samlastning av gasgeneratorer för krockkuddar, krockkuddemoduler eller bältesförsträckare i
riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp g (Un 0503) med krockkuddar, krockkuddemoduler eller bältesförsträckare i klass 9 (Un 3268) är tillåten.
d) samlastning av sprängämnen (utom Un 0083 blandsprängämne, typ c) med ammoniumnitrat
(Un 1942 och 2067) och nitrater av alkaliska jordartsmetaller (t.ex. Un1454) är tillåten, förutsatt
att enheten betraktas som sprängämnen i klass 1, vad beträffar placering av storetiketter, godsseparation, lastplanering och högsta tillåtna last.
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Kollin innehållande explosiva ämnen och föremål (klass 1) som tillhör olika samhanteringsgrupper får samlastas endast om detta är tillåtet enligt följande tabell. Samhanteringsgruppen ska finnas angiven
på godsets etikett, nr 1, 1.4, 1.5 eller 1.6.
Separata godsdeklarationer ska utfärdas för sändningar som inte
får transporteras i ett och samma fordon, container eller järnvägsvagn.
samhanteringsgrupp
a

a

B

c

d

E

f

g

h

j

l

n

s

X*

B

X

c
d

a)

E

a)

X

X

X

X

X

b
c

X

X

X

X

X

b
c

X

X

X

X

X

b
c

X

f

X

g

X

X

X

X
X

h

X
X

j

X
X

l

d

n
s

X

X

b
c

b
c

b
c

X

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X = samlastning är tillåten
* gäller endast för adr-s (rid-s accepterar inte samhanteringsgrupp a för transport).
a) kollin med föremål i samhanteringsgrupp B och kollin med ämnen och föremål i samhanteringsgrupp d får samlastas i ett fordon eller i en container, förutsatt att de är effektivt åtskilda, så att det
inte finns någon risk att en explosion överförs från föremål i samhanteringsgrupp B till ämnen och
föremål i samhanteringsgrupp d. separationen ska verkställas genom användning av skilda utrymmen eller genom att ett av de två slagen av explosiva ämnen eller föremål placeras i ett särskilt
inneslutningssystem. Båda separationsmetoderna ska vara godkända av behörig myndighet.
b) olika slag av föremål i klass 1.6n, får samlastas som föremål i klass 1.6n endast om det visats
genom provning eller analogislutsatser att ingen extra detonationsrisk genom överföring föreligger bland föremålen. i annat fall ska de behandlas som föremål i riskgrupp 1.1.
c) om föremål i samhanteringsgrupp n samlastas med ämnen eller föremål i samhanteringsgrupp
c, d eller E, ska föremålen i samhanteringsgrupp n behandlas som om de hade egenskaper enligt
samhanteringsgrupp d.
d) kollin med ämnen och föremål i samhanteringsgrupp l får samlastas i ett fordon eller en container
med kollin med ämnen och föremål av samma slag i denna samhanteringsgrupp.
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försIkTIgheTsåTgärder för lIVsMedel, andra
konsUMTIonsVaror och djUrfoder
Giftiga och smittförande ämnen i klass 6.1 och 6.2 samt vissa övriga
ämnen och föremål i klass 9 får inte staplas på eller stuvas i omedelbar närhet av kollin innehållande livsmedel, andra konsumtionsvaror
eller djurfoder. Separationen ska ske såväl i fordon, containrar eller
järnvägsvagnar som på lastnings-, lossnings- och omlastningsplatser.
Om godset ändå måste lastas i närheten av varandra måste särskilda
säkerhetsåtgärder enligt ADR-S eller RID-S vidtas.
tänk på…

…att vid kombitrafik
ska lasten säkras mot
rörelse bakåt i samma
utsträckning som
framåt. Beakta även
andra länders krav på
lastsäkring vid internationell transport.
Lästips

läs i trafiksäkerhetsverkets föreskrifter
(tsvfs 1978:10) ändrad
genom vägverkets föreskrifter (vvfs 1998:95)
om säkring av last på
fordon under färd.
läs i internationella
järnvägsunionens lastsäkringsinstruktioner,
riv, anlage 2.

lasTsäkrIng
Farligt gods kräver, liksom annat gods, att det lastsäkras. Godset ska
stuvas i fordon, containrar eller järnvägsvagnar och säkras för att
framför allt förhindra förskjutningar i lasten. Lämpliga metoder för
lastsäkring är att använda surrningsband, förstängningsskivor, justerbara förstängningsanordningar, friktionsmaterial eller luftkuddar.
Varje lager i lastutrymmet kan också fyllas med kollin.

rengörIng efTer lossnIng
Om det efter lossning upptäcks läckage från en förpackning med farligt gods, ska fordonet, containern eller järnvägsvagnen rengöras så
snart som möjligt och senast innan enheten lastas på nytt. Det är tillåtet att flytta förorenade enheter till annan lämplig plats för rengöring, om man kan utföra denna förflyttning under tillräcklig säkerhet.

passagerare
Utöver föraren får endast personer som ingår i fordonsbesättningen
medfölja transporten. Som fordonsbesättning räknas de som på
grund av säkerhet, transportskydd, utbildning eller drift måste medfölja transporten.

rökförbUd
Rökning är förbjuden vid hantering av farligt gods i närheten av eller
inne i fordon eller containrar.
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begränsnIng aV TransporTerad Mängd
För explosiva ämnen och föremål i klass 1, självreaktiva ämnen i
klass 4.1 och organiska peroxider i klass 5.2 finns begränsningar för
hur mycket som får transporteras på en transportenhet vid vägtransport. Den högsta tillåtna nettovikten explosivämne av godset anges i
tabellen nedan.
Vid transport av ämnen i olika riskgrupper i klass 1 gäller nettovikten för den farligaste riskgruppen i ordningen 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6,
1.4. Vid transport på samma transportenhet av ämnen som tillhör
riskgrupp 1.5D och 1.2 anses lasten tillhöra riskgrupp 1.1.

Högsta tillåtna nettovikt av explosivämne i kg av gods i klass 1 på en transportenhet
transportenhet

riskgrupp
samhanteringsgrupp

1.1

1.2

1.1a

Ej 1.1a

EX/ii a)

6,25

1000

3000

EX/iii a)

18,75

16000

16000

1.3

1.4

1.5 och
1.6

tömda, ej
rengjorda förpackningar

Ej 1.4s

1.4s

5000

15000

obegr.

5000

obegr.

16000

16000

obegr.

16000

obegr.

a) Beträffande beskrivning av EX/ii- och EX/iii-fordon, se sidan 63.

Högsta tillåtna mängd av självreaktiva ämnen, klass 4.1 och organiska peroxider, klass 5.2 per transportenhet finns angiven i ADR-S.

lasTnIng och lossnIng på allMän plaTs InoM
eller UTanför TäTTbebyggT oMråde
Vid lastning eller lossning av farligt gods i klass 1 samt vissa ämnen
i klass 6.1 och 9 på allmän plats inom tättbebyggt område, krävs det
särskilt tillstånd av polismyndigheten. Sker motsvarande lastning
eller lossning på allmän plats utanför tättbebyggt område ska polismyndigheten endast underrättas.
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Åtgärder mot elektrostatisk uppladdning
Fordon som transporterar brandfarliga ämnen med en flampunkt av
högst 60°C, ska vara anslutet till jord vid lastning och lossning med
elektrisk ledning från fordonets chassi eller tankcontainer. Fyllningshastigheten ska dessutom begränsas för att minimera risken för elektrostatisk uppladdning.

Påslagen motor under lastning eller lossning
Motorn får endast vara igång under lastning och lossning om det
behövs för att driva pumpar eller utrustning som används för att lasta
eller lossa fordonet och om de nationella bestämmelserna medger
sådan användning.

Skyddsavstånd vid järnvägstransport
Järnvägsvagn eller storcontainer som innehåller farligt gods i klass 1
och är försedd med storetikett nr 1, 1.5 eller 1.6, ska i varje vagnsätt
separeras från vagnar eller storcontainrar med storetiketter nr 2.1, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1 eller 5.2 genom ett skyddsavstånd. Skyddsavståndet
är tillräckligt om avståndet mellan buffertplattorna eller storcontainerns väggar är 18 meter eller om avståndet motsvarar längden av två
tvåaxliga eller en fyr- eller fleraxlig vagn.
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Märkning och etikettering av fordon,
containrar och järnvägsvagnar
Fordon, containrar och järnvägsvagnar ska vara försedda med skyltar
och i vissa fall även storetiketter för att informera om vilka faror det
farliga godset har.

Lästips

Etikettförlagorna visas
på sidan 28 och 29 i
denna broschyr.

sToreTIkeTTer
Storetiketterna ska ha samma utseende som etikettförlagorna i
denna broschyr och storleken ska vara minst 25 cm x 25 cm.
För järnvägsvagnar får etikettens storlek minskas till
15 cm x 15 cm. Storetiketten för radioaktiva ämnen
(klass 7) har dock ett annat utseende.
Storetiketterna ska placeras mot en bakgrund med
kontrasterande färg eller uppvisa antingen en streckad

Storetikett
7D för radioaktiva ämnen.

eller heldragen yttre begränsningslinje.

orangefärgade skylTar
Orangefärgade skyltar finns både som onumrerade och numrerade.
Den övre sifferkombinationen på den numrerade skylten kallas för
farlighetsnummer och anger vilken typ av fara som ämnet har. Den
undre anger ämnets UN-nummer.
Orangefärgad
skylt utan sifferbeteckning.
Tvådelad orangefärgad skylt med
sifferbeteckning.

Lästips

läs om Un-nummer på
sidan 29 och om farlighetsnummer på sidan
31 i denna broschyr.

MärknIng aV MIljöfarlIga äMnen
I de fall fordon och vagnar samt containrar, MEG-containrar, tankcontainrar och UN-tankar som transporterar miljöfarliga ämnen ska förses med storetiketter, ska dessa lastbärare även förses med symbolen
”fisken och trädet”.
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MärknIng för äMnen VId förhöjd TeMperaTUr
Vissa fordon och cisternvagnar som transporterar ämnen vid förhöjd
temperatur ska förses med märket enligt bilden till vänster. I de fall
denna märkning krävs anges detta genom särbestämmelse 580 i
tabell A, kolumn 6, i ADR-S och RID-S.

rangerIngseTIkeTTer
Vid järnvägstransport av explosiva ämnen och föremål, klass 1, som
vagnslast och tanktransport av gaser, klass 2, ska vagnar förses med
rangeringsetiketter. Se betydelsen av etiketterna nedan.

Etikett nr 13: Växlas försiktigt.

Etikett nr 15: Förbud mot skjutsning och
att släppas från vall. Ska framföras av
tillkopplat draglok. Får inte utsättas för
stötar och ska skyddas mot stötar från
andra järnvägsvagnar.

TöMda, ej rengjorda fordon, conTaInrar och
järnVägsVagnar
Tömda, ej rengjorda fordon, containrar och järnvägsvagnar för
tank- eller bulktransport ska vara försedda med samma storetiketter,
orangefärgade skyltar och övrig märkning som när de var fyllda.

MärknIng aV UppsTällda fordon
Uppställda släpfordon och växelflak ska vara försedda med samma
storetiketter och orangefärgade skyltar som de är försedda med
under transport.
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exeMpel på MärknIng och eTIkeTTerIng
VId VägTransporT aV farlIgT gods – adr‑s
styckegodstransport

orangefärgad skylt

storetiketter/ Märkning på fordon

Fordon med kollin i klass 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8
och 9
onumrerad skylt framtill och baktill på
transportenheten.

Behövs ej.

Fordon med kollin i klass 1
onumrerad skylt framtill och baktill på
transportenheten.

Båda sidor och baktill på fordonet.
samhanteringsgrupp ska inte anges om
godset tillhör olika samhanteringsgrupper. vid transport ur olika riskgrupper
används storetikett för den farligaste
riskgruppen.

Fordon med kollin i klass 7
onumrerad skylt framtill och baktill på
transportenheten.

Båda sidor och baktill på fordonet.

Fordon som transporterar styckegodscontainrar
onumrerad skylt framtill och baktill på
transportenheten.

containern ska etiketteras på alla fyra
sidor.
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tanktransport

orangefärgad skylt

storetiketter/Märkning på fordon

tankfordon med ett eller flera ämnen
onumrerad skylt framtill och baktill på
transportenheten. numrerad skylt för
respektive ämne på båda sidor vid respektive tankfack.

Båda sidor och baktill.
formgivare: fisken och trädet bredvid
den hitre orange färgade skylten på
sidan.

tankfordon med endast ett ämne
får skyltas som ovan.
alternativt…

Båda sidor och baktill.

…numrerad skylt framtill och baktill på
transportenheten.
Fordon som transporterar tankcontainrar eller un-tankar
onumrerad skylt framtill och baktill på
transportenheten. numrerad skylt på
båda sidor av containern.
alternativt…

tankcontainern eller Un-tanken ska
etiketteras på alla fyra sidor. om storetiketterna inte är synliga utanför fordonet
ska likadana storetiketter även fästas på
båda sidor och baktill.

…numrerad skylt framtill och baktill på
transportenheten (se tankfordon med
endast ett ämne).
Bulktransport

orangefärgad skylt

storetiketter/Märkning på fordon

Bulkfordon med endast ett ämne
onumrerad skylt framtill och baktill på
transportenheten. numrerad skylt på
båda sidor.

containern ska etiketteras på alla fyra
sidor. om storetiketterna inte är synliga
utanför fordonet ska likadana storetiketter även fästas på båda sidor och baktill
på fordonet.

alternativt…

…får transportenheten skyltas med
endast numrerad skylt framtill och
baktill.
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samma som ovan.
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exeMpel på MärknIng och eTIkeTTerIng
VId järnVägsTransporT aV farlIgT gods – rId‑s
cisternvagn

orangefärgad skylt

storetiketter/Märkning

Övrigt

numrerad skylt på båda
sidor.

storetiketter på båda
sidor.

Eventuella rangeringsetiketter på järnvägsvagnens båda sidor.

tankcontainer
och containt
contain
rar för transport i bulk förses
med numrerad skylt på båda
sidor.

storetiketter på tankcontainerns fyra sidor. om
containerns storetiketter
inte är synliga utanför
järnvägsvagnen ska likadana storetiketter även
fästas på båda sidor av
järnvägsvagnen.

Eventuella rangeringsetiketter fästs på båda sidor
av järnvägsvagnen.

påhängsvagn ska uppfylla
adr-s krav gällande märkning med orangefärgad
skylt.

järnvägsvagnen eller
påhängsvagnen ska förses med storetiketter på
båda sidor motsvarande
lastens innehåll.

vagn med container eller storcontainer för bulk- eller styckegodstransport

påhängsvagn i kombitrafik
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fordonsUtrUstning

fordonsutrustning
Nedanstående utrustning ska finnas med i en transportenhet vid vägtransport av farligt gods.

sToppkloTs
Minst en stoppklots per fordon, anpassad efter hjulens diameter.

VarnIngsanordnIngar
Två varningsanordningar, till exempel:
• Reflekterande koner
• Blinkande lampor med orangefärgat sken, som är oberoende av fordonets elektriska utrustning
• Trianglar

VarnIngsVäsT och fIcklaMpa
En varningsväst eller annan varningsklädsel och en ficklampa för
varje besättningsmedlem.

flykThUVa
Flykthuva vid transport av giftiga ämnen.

personlIgT skydd
Exempel på personlig skyddsutrustning kan vara stövlar, handskar,
skyddsglasögon och uppsamlingskärl.

brandsläckare
Transportenhetens tillåtna totalvikt avgör hur många
brandsläckare som enheten ska vara utrustad med (se
tabellen på nästa sida).

Lästips!

läs de skriftliga instruktionerna för tilläggsutrustning för vissa
etikettförlagor.
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Brandsläckningsutrustning
Varje transportenhet som transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd ska ha en brandsläckare med minst 2 kg pulverkapacitet
enligt (a) i tabellen nedan.
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fordonsUtrUstning

Dessutom ska transportenheter beroende på dess totalvikt utrustas
med ytterligare brandsläckare enligt (b) i tabellen nedan. De vanligaste modellerna är pulversläckare.

om fordonets totalvikt är högst 3,5 ton

om fordonets totalvikt
är över 3,5 och högst 7,5 ton

Lästips

läs om brandsläckningsutrustning i
avsnitt 8.1.4 i adr-s.

om fordonets totalvikt är över 7,5 ton

(a) en brandsläckare med minst 2 kg
pulverkapacitet

(a) en brandsläckare med minst 2 kg
pulverkapacitet

(a) en brandsläckare med minst 2 kg
pulverkapacitet

dessutom

dessutom

dessutom

(b) en eller flera brandsläckare med minst (b) en eller flera brandsläckare med minst (b) en eller flera brandsläckare med minst
4 kg pulverkapacitet
8 kg pulverkapacitet, varav minst en ska
12 kg pulverkapacitet, varav minst en ska
ha minst 6 kg kapacitet
ha minst 6 kg kapacitet
Exempel

Exempel

2 kg + 4 kg

Exempel

2 kg + 2 kg + 6 kg

2 kg + 6 kg + 6 kg
Lästips

Kapaciteten hos brandsläckare enligt (a) får aldrig vara mindre än 2
kg. Större storlek är däremot tillåten.
Den kapacitet som brandsläckare enligt (a) har får räknas bort
från den minsta totalkapaciteten hos brandsläckare enligt (b). Tänk
på att transportenheter med totalvikt över 3,5 ton alltid måste ha en
brandsläckare där kapaciteten inte får understiga 6 kg.
Ambitionen bör ändå vara att medföra så stor pulverkapacitet
som möjligt.
Brandsläckarna ska installeras så att de är lättillgängliga för fordonsbesättningen och skyddas från vädrets inverkan. De ska ha en
plombering som visar att de inte använts och ha en märkning som
visar överensstämmelse med en standard som godtagits av MSB.
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läs om brandsläckare
vid transport av farligt
gods enligt bestämmelserna om värdeberäknad mängd på sidan 73
i denna broschyr.
tänk på…

…att varje brandsläckare ska vara märkt med
datum (månad, år)
för nästa inspektion
eller längsta tillåtna
användningstid. för
nationella transporter
gäller att brandsläckare
ska inspekteras i intervall om högst ett år.
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ÖvErvakning av fordon och vagnar

Lästips

läs om transportskydd
på sidan 18 i denna
broschyr.

övervakning av fordon och vagnar
Uppställda fordon som innehåller vissa slag och mängder av farligt
gods ska övervakas. Detta gäller även för uppställda järnvägsvagnar
vid nationell transport.
Övervakning krävs dock inte om ett fordon ställs upp i en säker
depå eller på ett säkert fabriksområde. Beträffande järnvägsvagnar
ska de ställas upp i magasin eller inom inhägnat område som erbjuder full säkerhet. Om sådana uppställningsmöjligheter saknas får
enheterna, sedan lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagits, ställas upp
avskilt på en uppställningsplats som uppfyller nedanstående krav.

fordon
1. Uppställningsplats övervakad av en tillsynsman som har underrättats om lastens egenskaper och om var föraren uppehåller sig.
2. Om uppställning enligt 1 inte är tillgänglig, ska fordonet ställas
upp på en allmän eller särskild uppställningsplats där fordonet
inte förväntas bli skadat av andra fordon.
3. Om uppställning enligt 1 och 2 inte är tillgänglig, ska fordonet
ställas upp på lämplig öppen plats, avskild från allmän väg och
bostäder, där allmänheten normalt inte passerar eller uppehåller
sig.

järnVägsVagnar
1. Uppställningsplats övervakad av en person som har underrättats
om lastens egenskaper.
2. Om uppställning enligt 1 inte är tillgänglig, ska järnvägsvagnen
ställas upp på en plats som är öppen och avskild från bebyggelse
och övriga järnvägsspår, samt är belägen så att allmänheten normalt inte har tillgång till platsen. Järnvägsvagnar ska ställas upp så
att de sannolikt inte löper risk att skadas av andra vagnar eller fordon i rörelse. De ska även säkras så att de inte kommer i rullning.
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godkännande av fordon och tankar
Vid vissa transporter av farligt gods ska fordon som används uppfylla
särskilda konstruktionskrav enligt ADR-S. Fordonen ska vid en första
kontroll bedömas mot kraven. Efter godkänd kontroll utfärdas ett
certifikat om godkännande som ska medföras vid transport av farligt
gods. Därefter ska fordonen genomgå en teknisk kontroll varje år.
I Sverige utför för närvarande Bilprovningen dessa kontroller och

Lästips

läs om tankfordon,
avmonterbara tankar,
tankcontainrar, växeltankar, batterifordon
och MEg-containrar
i kapitel 6.8 i adr-s.
Bestämmelser om
kontroll finns även för
cisternvagnar i kapitel
6.8 i rid-s.

utfärdar certifikat.
Godkännande krävs för följande fordon:
• EX/II- eller EX/III-fordon för transport av explosiva ämnen och föremål
• FL-fordon för tanktransport av brandfarliga vätskor eller
brandfarliga gaser
• OX-fordon för tanktransport av stabiliserad väteperoxid
• AT-fordon för tanktransport av farligt gods, som inte kräver
EX/III-, FL- eller OX-fordon
• MEMU: Fordon som uppfyller definitionen för mobil enhet för tillverkning av explosiva ämnen.
För transport av farligt gods i tankar krävs även att själva tanken är
kontrollerad. Denna kontroll görs första gången innan tanken tas i
bruk och därefter återkommande efter fastställda tidsintervaller. Dessa kontroller görs inte av Bilprovningen, utan ska utföras av särskilt
ackrediterat kontrollorgan. Uppgifter om första och återkommande
kontroll framgår normalt av en metallskylt fäst på tanken.
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chEcklistor

checklistor
Ett enkelt sätt att kontrollera att handlingar, utrustning, fordonsmärkning med mera överensstämmer med bestämmelserna för vägtransport är att använda checklistor.
MSB har tagit fram följande exempel på checklistor vid transport
av farligt gods
• styckegods
• tank
• godsdeklaration
• brandsläckare
Längst bak i denna broschyr finns checklistorna som bilagor.
Ta för vana att gå igenom checklistan/checklistorna innan transporten påbörjas.
Lästips

ladda ner checklistorna
från www.msbmyndigheten.se/farligtgodsskolan
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Undantag
Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för
vissa transporter.

Undantag som har samband med hur
transporten genomförs
Bestämmelserna för ADR-S och RID-S gäller inte i nedanstående fall,
under förutsättning att försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra
att innehållet i förpackningarna läcker ut under normala transportförhållanden:
• Transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods
är förpackat för detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller för sport och fritid. När sådant gods
utgörs av brandfarliga vätskor som transporteras i återfyllningsbara behållare, fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden inte
överstiga 60 liter per behållare. Vid transport på väg och i terräng
får den totala mängden inte överstiga 240 liter per transportenhet.
Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar räknas
inte som förpackat för detaljhandelsförsäljning.
• Transport av maskiner eller utrustning, som inte nämns i bestämmelserna för väg- eller järnvägstransport av farligt gods, och som i
sin konstruktion eller driftsutrustning innehåller farligt gods.
• Transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet, exempelvis leveranser till eller returleveranser från
byggnadsplatser eller anläggningsområden eller i samband med
mätningar, reparationer eller underhållsarbete. Mängden farligt
gods per förpackning får inte överstiga 450 liter och den totala
mängden farligt gods får inte överstiga de högsta tillåtna mängderna enligt tabellen för värdeberäknad mängd, se sidan 72-73.
Observera att transport som genomförs av sådana företag för deras
förrådshållning eller som intern eller extern distribution faller
inte under denna undantagsregel. Undantaget gäller heller inte för
radioaktiva ämnen i klass 7.
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Undantag med vissa
lättnader från bestämmelserna
Det finns även lättnader från bestämmelserna vid transport av farligt
gods som är förpackat i mindre mängder. Man talar om transport
av reducerade mängder, begränsade mängder och värdeberäknad
mängd.

redUcerade Mängder
Transport av farligt gods i vissa klasser, utom föremål, som transporteras i små mängder omfattas inte av bestämmelserna i ADR-S/RID-S,
med undantag av följande:
• övrig utbildning ska genomföras enligt kapitel 1.3.
• det farliga godset ska klassificeras enligt gällande kriterier för klass
och förpackningsgrupp.
• de allmänna förpackningskraven ska vara uppfyllda, däremot
behöver förpackningarna inte vara typgodkända.
De ämnen som får transporteras i reducerade mängder har tilldelats
en kod - E0, E1, E2, E3, E4 och E5. Mängderna för respektive kod
framgår i tabellen nedan:
högsta nettomängd per innerförpackning
(i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor
kod och gaser)
E0

högsta nettomängd per ytterförpackning
(i gram för fasta ämnen och i ml för vätskor
och gaser, eller summan av gram och ml vid
samemballering)

Ej tillåten i reducerade mängder

E1

30

1000

E2

30

500

E3

30

300

E4

1

500

E5

1

300

• Mängden farligt gods får inte överstiga de i tabellen ovan angivna
mängderna för inner- respektive ytterförpackning.
• Varje ytterförpackning ska förses med nedanstående märkning.
Den ska vara tydlig och varaktig, röd eller annan kontrasterande
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bakgrund. Märkningens mått ska vara minst 100x100 mm.
• Antalet kollin i ett fordon eller container får inte överstiga 1000 st.
• Om farligt gods förpackat i reducerade mängder åtföljs av ett eller

Lästips

läs mer om reducerade
mängder i kapitel 3.5,
adr-s/rid-s.

flera dokument, till exempel ”bill of loading” (sjöfraktsedel), ”air
waybill (flygfraktsedel) eller CMR/CIM-fraktsedel, ska texten ”FARLIGT GODS I REDUCERADE MÄNGDER” samt antalet kollin anges i
minst ett av dessa dokument.

begränsade Mängder
Transport av begränsade mängder kan tillämpas om det farliga godset förpackas i mängder enligt tabellen nedan. Det farliga godset har
tilldelats en så kallad LQ-kod, LQ0 - LQ28, som anger vilka begränsningar som gäller för godset. Observera att ämnen med koden LQ0
inte får transporteras som begränsad mängd.
Vid transport av farligt gods förpackat i begränsade mängder är
alla bestämmelser i ADR-S och RID-S undantagna, under följande förutsättningar:

* Numret på varningsetikett/er för varje slag
av farligt gods som
kollit innehåller.
** Namnet på
avsändaren eller mottagaren, om det inte
framgår på annat
ställe på kollit.

• Mängden farligt gods per förpackning får inte överskrida den som
beskrivs med LQ-koden i ADR-S/RID-S. Mängden är begränsad per
förpackning och i de flesta fall även per kolli. Högsta tillåtna bruttovikt får inte överstiga 30 kg för sammansatta
förpackningar och 20 kg för brickor med sträck- eller krympfilm.
• Det farliga godset ska förpackas i innerförpackningar som antingen
förpackas i sammansatta förpackningar, det vill säga i en ytterförpackning, exempelvis plastflaskor i en papplåda, eller på brickor
med sträck- eller krympfilm. Förpackningarna behöver inte vara
typgodkända för transport av farligt gods, men de ska vara av god
kvalitet och tillräckligt hållfasta för att klara påfrestningar vid
normala transportförhållanden.
• Varje ytterförpackning eller bricka ska vara tydligt och varaktigt
märkt med UN-nummer. Om farligt gods med olika UN-nummer
förpackas i en och samma ytterförpackning eller bricka, ska ytterförpackningen eller brickan märkas med UN-nummer för samtliga
slag av gods eller med bokstäverna ”LQ”. Märkningen ska omges av

transport av farligt gods – väg och järnväg | 2009-2010

67

undantag med vissa lättnader från bestämmelserna

en kvadrat med en sidlängd på minst 10 cm, ställd på ett hörn.
Siffrornas höjd ska vara minst 6 mm och linjebredden minst 2 mm.
Märkningen får förminskas om kollits storlek kräver det, så länge
den förblir tydligt synlig.
• Om innerförpackningen innehåller en vätska ska ytterförpackning
och eventuellt overpack förses med riktningspilar.
• Avsändaren ska före transporten informera transportören om
bruttovikten av de gods som lämnas för transport som begränsade
mängder. Det behövs inte om transporten innefattar en sjötransport.
• Transportenheter och containrar med en totalvikt (fordon + last)
över 12 ton som transporterar farligt gods förpackat i begränsade
mängder ska vara märkta med orangefärgade skyltar eller ”LTD
QTY”. Märkning får utelämnas om den totala bruttovikten av farligt gods förpackat i begränsade mängder inte överstiger 8 ton per
transportenhet.
• Vid transport i en transportkedja som innefattar sjötransport,
är märkningar enligt IMDG-koden tillåtna. Dessa märkningar är
”Limited Quantities” eller ”LTD QTY”.
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Kod

Sammansatta förpackningara)
(högsta tillåtna nettomängd)

Innerförpackningar på brickor med
a)
sträck- eller krympfilm
(högsta tillåtna nettomängd)

Innerförpackning

Kollib)

Innerförpackning

Kollib)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

LQ0

Inga undantag enligt bestämmelserna i 3.4.2

LQ1

120 ml

LQ2

1l

120 ml
1l

LQ3

c)

500 ml

LQ4

c)

3l

LQ5c)

5l

LQ6c)

5l

1l

c)

5l

5l

LQ8

3 kg

500 g

LQ9

6 kg

3 kg

LQ10

500 ml

500 ml

LQ11

500 g

500 g

LQ12

1 kg

1 kg

LQ13

1l

1l

LQ14

25 ml

25 ml

LQ15

100 g

100 g

LQ16

125 ml

LQ17

500 ml

2l

100 ml

2l

LQ18

1 kg

4 kg

500 g

4 kg

LQ19

5 kg

LQ20

(tills vidare blank)

(tills vidare blank) (tills vidare blank)

(tills vidare blank)

LQ21

(tills vidare blank)

(tills vidare blank) (tills vidare blank)

(tills vidare blank)

LQ22

1l

500 ml

LQ23

3 kg

1 kg

LQ24

6 kg

2 kg

LQ25d)

1 kg

LQ26d)

500 ml

LQ27

6 kg

LQ7

1l

ej tillåtet

ej tillåtet

1l
obegränsat

1l

125 ml

5 kg

1 kg
2l

500 ml

2l

6 kg

LQ28
3l
3l
Se 3.4.1.2. ADR-S/RID-S
Se 3.4.1.3. ADR-S/RID-S
c)
För vattenhaltiga homogena blandningar i klass 3 avser de nämnda mängderna endast de
ämnen av klass 3 som blandningarna innehåller.
d)
Vid transport av UN 2315, 3151, 3152 och 3432 i apparater, får de angivna mängderna per
innerförpackning inte överskridas för varje enskild apparat. Apparaten ska transporteras i en
vätsketät förpackning och hela kollit ska uppfylla 3.4.4 (c). För apparaterna får inte sträckeller krympfilmade brickor användas.
a)
b)
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Lästips

läs mer om begränsad
mängd i kapitel 3.4,
adr-s/rid-s.

Exempel på märkning av farligt gods förpackat i begränsade mängder
Ett ämne eller föremål
varje ytterförpackning eller bricka ska vara tydligt och varaktigt märkt
med godsets Un-nummer.

Fler ämnen eller föremål
om farligt gods med olika Un-nummer förpackas i en och samma
ytterförpackning eller bricka, ska ytterförpackningen eller brickan märkas med Un-nummer för samtliga slag av gods

eller
endast med bokstäverna lQ.

Värdeberäknad Mängd
Farligt gods i förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar
kan transporteras med vissa lättnader från transportbestämmelserna
om den totala mängden farligt gods på transportenhet ligger under
vissa gränser, det vill säga transport enligt värdeberäknad mängd. Till
skillnad från transport i reducerade och begränsade mängder behöver inte det farliga godset vara förpackat i mindre förpackningar,
utan det är den totala mängden farligt gods på transportenheten som
bestämmer om värdeberäknad mängd kan tillämpas. Värdeberäknad
mängd tillämpas endast i ADR-S med undantag för järnvägens egna
underhållstransporter enligt 1.1.3.1 (c) RID-S.
För att få reda på vilken mängd som kan transporteras som värdeberäknad mängd delas farligt gods in i transportkategorierna: 0,
1, 2, 3 eller 4. Kategorierna anger hur stor mängd av ett visst farligt
gods som får transporteras per transportenhet. Transportkategori 0
betyder att godset inte får transporteras enligt detta undantag. Indelningen anges i tabellen sidan 72-73.
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När farligt gods tillhör samma transportkategori anges den högsta
tillåtna totalmängden per transportenhet i kolumn 3 i tabellen. Om
det farliga godset tillhör olika transportkategorier måste godsets tillåtna mängd räknas ut genom ett ”poängsystem”. Värdet (poängen)
räknas fram genom att mängden farligt gods i:
• Transportkategori 1 multipliceras med 50
• Transportkategori 1 med ämnen i fotnot a) multipliceras med 20
• Transportkategori 2 multipliceras med 3
• Transportkategori 3 multipliceras med 1

tänk på

…om värdet är högst
1000 poäng får godset
transporteras som värdeberäknad mängd.

Högsta totalmängd per transportenhet i tabellen på sid 72-73 avser:
• För föremål, bruttovikten i kg
• För föremål i klass 1, nettovikten av explosivämnet i kg
• För farligt gods i maskiner och utrustning, totalmängden av farligt
gods de innehåller i kg eller liter
• För fasta ämnen, kondenserade gaser, kylda kondenserade gaser
och lösta gaser, nettovikten i kg
• För vätskor och komprimerade gaser, kärlets nominella volym i
liter
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transport- ämnen eller föremål
kategori förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller

högsta totalmängd
per transportenhet

Un-nummer
kolumn 1
0

kolumn 2

kolumn 3

klass 1

1.1a, 1.1l, 1.2l, 1.3l, 1.4l och Un 0190

klass 3

Un 3343

klass 4.2

ämnen som tillhör förpackningsgrupp i

klass 4.3

Un 1183, 1242, 1295, 1340, 1390,1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129,
3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 och 3399

0

klass 5.1

Un 2426

klass 6.1

Un 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 och 3294

klass 6.2

Un 2814 och 2900

klass 7
klass 8

klass 7
Un 2912-2919, 2977, 2978 och 3321-3333
Un 2215 (MalEinanhydrid, sMält)

klass 9

Un 2315, 3151, 3152 och 3432 samt utrustning som innehåller sådana ämnen
eller blandningar

(dessa ämnen får
ej transporteras
som värdeberäknad mängd)

tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit ämnen i denna transportkategori, utom
förpackningar som omfattas av Un 2908
1

ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp i och inte tilldelats transportkategori 0 samt
ämnen och föremål i följande klasser:

20
(Mängden x 50)

2

72

klass 1

1.1B-1.1j a), 1.2B-1.2j, 1.3c, 1.3g, 1.3h, 1.3j och 1.5da)

klass 2

grupperna t, tca a), to, tf, toc och tfc

aerosoler

grupperna c, co, fc, t, tf, tc, to, tfc och toc

klass 4.1

Un 3221-3224 och 3231-3240

klass 5.2

Un 3101-3104 och 3111-3120

(för ämnen i fotnot
a) Mängden x 20)

ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp ii och inte tilldelats transportkategori 0, 1
eller 4 samt ämnen och föremål i följande klasser:

333
(Mängden x 3)

klass 1

1: 1.4B-1.4g och 1.6n

klass 2
aerosoler

klass 2
grupp f

klass 4.1

Un 3225-3230

klass 5.2

Un 3105-3110

klass 6.1

ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp iii

klass 9

Un 3245

grupp f
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transport- ämnen eller föremål
kategori förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller

högsta totalmängd
per transportenhet

Un-nummer
kolumn 1
3

4

kolumn 2

kolumn 3

ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp iii och inte tilldelats transportkategori 0, 2
eller 4 samt ämnen och föremål i följande klasser:

1000

klass 2

grupperna a och o

aerosoler

grupperna a och o

klass 3

Un 3473

klass 8

Un 2794, 2795, 2800 och 3028

klass 9

Un 2990 och 3072

klass 1

1.4s

klass 4.1

Un 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 och 2623

klass 4.2

Un 1361 och 1362 i förpackningsgrupp iii

klass 7

Un 2908-2911

klass 9

Un 3268

(Mängden x 1)

obegränsat

tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit farliga ämnen med undantag av sådana som
omfattas av transportkategori 0
a) för Un 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 och 1017 utgör högsta tillåtna totalmängd per transportenhet 50 kg

Lästips

Vid transport som värdeberäknad mängd måste följande

• undantag i avsnitt
1.1.3
• begränsade mängder
i kapitel 3.4
• reducerade mängder
i kapitel 3.5
• värdeberäknad
mängd i delavsnitt
1.1.3.6

bestämmelser uppfyllas:
• Övrig utbildning, så kallad 1.3-utbildning, (se sidan 25)
• Typgodkända förpackningar
• Märkning och etikettering av kollin
• Godsdeklaration (med kompletteringar enligt nedan)

läs mer om undantag i
adr-s och rid-s

• Brandsläckare, minst 2 kg pulverkapacitet
• Samlastningsbestämmelser
• Lastsäkring och andra lastnings-, lossnings- och hanteringsbestämmelser
ExEMpEL 1

får ett fat med 200 liter bensin tillhörande transportkategori 2, och två dunkar med totalt 40 liter
natriumhydroxidlösning tillhörande transportkategori 2, transporteras som värdeberäknad mängd?
Båda produkterna tillhör transportkategori 2.
sammanlagda mängd: 200 + 40 = värde 240.
den sammanlagda mängden är mindre än 333, vilket är den högsta tillåtna totalmängden för transportkategori 2. godset får därmed transporteras som värdeberäknad mängd.
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ExEMpEL 2

får tre fat med totalt 600 liter dieselolja tillhörande transportkategori 3, och 44 kg gasol tillhörande
transportkategori 2, transporteras som värdeberäknad mängd?
produkterna tillhör olika transportkategorier, vilket innebär att godsets värde räknas fram enligt
följande:
dieselolja, klass 3, förpackningsgrupp iii = transportkategori 3: 600 liter x 1 = värde 600
kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. (gasol) klass 2f = transportkategori 2: 44 kg x 3 = värde
132
sammanlagt värde: 600 + 132 = värde 732
värdet är mindre än 1000 och godset får därmed transporteras som värdeberäknad mängd.

För vissa ämnen finns ytterligare bestämmelser som måste uppfyllas,
exempelvis övervakning och ventilation av lastutrymme.
Förutom de uppgifter som normalt krävs (se sidan 41) ska godsdeLästips

läs om ytterligare
bestämmelser i delavsnitt 1.1.3.6 i adr-s.

klarationen kompletteras med uppgift om den totala mängden farligt
gods för varje transportkategori. Med exempel 2 som förutsättning
kan detta anges på följande sätt:
Transportkategori 2: 44 kg, (värde 132)
Transportkategori 3: 600 liter, (värde 600)

Godsdeklaration vid
transport av värdeberäknad mängd
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Undantag MEd vissa lättnadEr från BEstäMMElsErna

Allkem AB
Södra Industriområdet 7
653 46 Karlstad
Allprodukter AB
Lillgatan 23
100 99 Nystad

UN 1965 KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S (Blandning C), 2.1, (B/D)
4 Gasflaskor, 44 kg (nettovikt)

UN 1202 DIESELOLJA, 3, III, (D/D)
3 Fat, 600 liter

Transportkategori 2: 44 kg (värde 132)
Transportkategori 3: 600 liter (värde 600)
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koMBitrafik

kombitrafik
Med kombitrafik menas transport av vägfordon (påhängsvagnar) på
järnvägsvagnar. Vägfordonen, inklusive det farliga gods som de innehåller, ska vid kombitrafik uppfylla bestämmelserna i ADR-S. Fordonen ska exempelvis vara försedda med orangefärgade skyltar och i
tillämpliga fall storetiketter.
Följande ämnen är dock inte tillåtna för transport i kombitrafik,
även om de får transporteras på väg enligt ADR-S:
• Explosivämnen (klass 1) i samhanteringsgrupp A
• Självreaktiva ämnen (klass 4.1) som kräver temperaturkontroll
• Organiska peroxider (klass 5.2) som kräver temperaturkontroll
• Svaveltrioxid (klass 8) med en renhetsgrad av minst 99,95 % och
som transporteras utan inhibitorer i tank
Bestämmelserna om kombitrafik kan också tillämpas vid en kombinerad väg- och järnvägstransport av storcontainrar, växelflak, tankcontainrar, UN-tankar och MEG-containrar.
Om ADR-S ställer krav på att lastbäraren ska vara märkt med
orangefärgade, numrerade skyltar ska dessutom godsdeklarationen
kompletteras inför järnvägstransporten med farlighetsnummer framför UN-numret.
I samband med kombitrafik ska lastsäkring vara utförd mot rörelse bakåt i samma utsträckning som framåt.
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koMBitrafik

sToreTIkeTTer på järnVägsVagnar I koMbITrafIk
Järnvägsvagnar som används i kombitrafik behöver endast förses med
storetiketter när:
• Storetiketterna på en lastad storcontainer, växelflak, tankcontainer, UN-tank eller MEG-container ej är synliga från långsidorna
• En lastad påhängsvagn ej är försedd med storetiketter på långsidorna motsvarande innehållet
Dessutom ska järnvägsvagnen i förekommande fall förses med rangeringsetikett 13 och 15.
Vid järnvägstransport enligt så kallad ”rullande landsväg” (järnvägstransport av lastbil, lastbil med släp eller dragbil med påhängsvagn, vilka uppfyller bestämmelserna i ADR-S) behöver vagnar ej
förses med storetiketter.

orangefärgade, nUMrerade skylTar på järnVägs‑
Vagnar I koMbITrafIk
Järnvägsvagnar som används i kombitrafik behöver endast förses
med orangefärgade, numrerade skyltar när:

Lästips

se exempel på märkning och etikettering
vid tanktransport av
farligt gods på sidan 59
i denna broschyr.

• De orangefärgade, numrerade skyltarna på en lastad lastbärare inte
är synliga från långsidorna
• Ett lastat tankfordon (påhängsvagn) endast har orangefärgade,
numrerade skyltar fram och bak
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vägvalsstyrning

Lästips

på www.msbmyndigheten.se/farligtgods kan
du beställa en tryckt
version av atlasen eller
ladda ner den som pdffil, antingen i sin helhet
eller länsvis.

Vägvalsstyrning
Ungefär 15 miljoner ton farligt gods transporteras varje år på våra
vägar och järnvägar. Av dessa transporter utgörs ca 75 procent av petroleumprodukter.
Arbetet med vägvalsstyrning är viktigt för att så långt det är möjligt minska risken för att en olycka ska inträffa och för att minska
konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa. MSB har enligt
trafikförordningen (1998:1276) en skyldighet att sammanställa och
publicera de lokala trafikföreskrifter som rör transporter av farligt
gods. Detta görs bland annat genom den av Räddningsverket utgivna
Väginformation om farligt gods. I atlasen är de rekommenderade vägarna
för transporter av farligt gods, uppställningsplatser, förbudssträckor
och förbudsområden markerade. Den innehåller även en textsammanställning av länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter finns samt
kontaktpersoner på respektive länsstyrelse.

Rekommenderad färdväg för fordon
lastade med farligt gods
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Förbud mot märkningspliktiga fordon
(försedda med orangefärgad skylt)
lastade med farligt gods
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passagE gEnoM vägtUnnlar

passage genom vägtunnlar
Från och med 2007 finns det bestämmelser i ADR-S om passage

Lästips

genom vägtunnlar med fordon som transporterar farligt gods. Detta

läs om tunnlar i adr-s
i avsnitt 1.9.5 som vänder sig till myndigheter,
samt i kapitel 8.6 som
vänder sig till förare
eller andra användare
av bestämmelserna.

innebär att alla länder som är anslutna till ADR-S inför samma
bestämmelser om restriktioner av farligt gods genom tunnlar. För
att länderna ska ges tid att införa de nya bestämmelserna medges
en övergångsperiod till och med den 31 december 2009. När de nya
bestämmelserna har införts för en tunnel, vilket kan inträffa när som
helst under övergångsperioden, börjar de omedelbart att gälla. Dessförinnan gäller de befintliga nationella trafikföreskrifterna.

VIlka äMnen förbjUds?
I ADR-S (kapitel 3.2) finns en tabell över samtliga ämnen som har
klassificerats som farligt gods. Denna tabell kallas för Tabell A och
är sorterad i UN-nummerordning. I tabellens 15:e kolumn anges
bland annat den restriktionskod som gäller för respektive ämne vid
transport genom vägtunnlar. Restriktionskodens betydelse förklaras i
tabellen på nästa sida. Det finns dock några ämnen som i Tabell A har
tilldelats ett streck ”(-)” istället för en restriktionskod. Dessa ämnen
omfattas inte av några restriktioner för transport genom tunnlar. De
transporter som sker i icke märkningspliktiga fordon (utan orangefärgad skylt) omfattas inte heller av några restriktioner för transport
genom tunnlar.
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passagE gEnoM vägtUnnlar

restriktionskod för hela lasten

restriktion

B

passage förbjuden genom tunnlar av kategori B, c, d och E

B1000c

transport där den totala nettovikten explosivämne per transportenhet är:
- överstiger 1000 kg: passage förbjuden genom tunnlar av kategori
B, c, d och E
- inte överstiger 1000 kg: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori c, d och E

B/d

transport i tank: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori B, c, d och E,
annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori d och E

B/E

transport i tank: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori B, c, d och E.
annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori E

c

passage förbjuden genom tunnlar av kategori c, d och E

c5000d

transport där den totala nettovikten explosivämne per
transportenhet
- överstiger 5000 kg: passage förbjuden genom tunnlar
av kategori c, d och E,
- inte överstiger 5000 kg: passage förbjuden genom
tunnlar av kategori d och E

c/d

transport i tank: passage förbjuden genom tunnlar av kategori c,
d och E
annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av kategori
d och E

c/E

transport i tank: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori c, d och E,
annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori E

d

passage förbjuden genom tunnlar av kategori d och E

d/E

transport i bulk eller tank: passage förbjuden genom
tunnlar av kategori d och E,
annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori E
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E

passage förbjuden genom tunnlar av kategori E

--

passage tillåten genom alla tunnlar (för Un 2919 och 3331, se även
8.6.3.1)
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passagE gEnoM vägtUnnlar

ExEMpEL

du ska transportera bensin som har Un-nummer 1203. Un-numret slås upp i tabell a i adr-s. i
kolumn 15 anges restriktionskoden inom parentes i den nedre delen av rutan. för bensin anges restriktionskod d/E, vars betydelse framgår i tabellen på föregående sida.
Bensin är förbjudet för passage genom tunnlar tillhörande kategori d och E vid transport i tank. vid
transport som styckegods förbjuds bensin i tunnlar tillhörande kategori E.

tunnelkategorier
= tillåtet

a

B

c

d

E

= förbjudet

a

B

c

d

E

Un 1203 (d/E) – tank

a

B

c

d

E

Un 1203 (d/E) – styckegods

a

B

c

d

E

Om restriktionskoden förbjuder transport genom en B-tunnel, är
det även förbjudet att köra genom en C-, D- och E-tunnel. Om koden
förbjuder transport genom en C-tunnel, är det även förbjudet att köra
genom en D- och E-tunnel och så vidare.
Om en transportenhet innehåller flera typer av gods som har
olika restriktionskoder, är det den mest restriktiva koden som gäller
för hela transportenheten.

I VIlka TUnnlar får jag köra?
För att restriktioner i en tunnel ska gälla måste vägmärken och tilläggstavlor som anger aktuell restriktion placeras ut före tunnelmynningen, och då på en plats där det är möjligt att välja alternativa
vägar. Här ska det även finnas vägmärken som visar alternativ färdväg. Tilläggstavlorna visar en bokstav som anger vilken tunnelkategori tunneln har tilldelats, det vill säga B, C, D eller E. En tunnel som
har tilldelats tunnelkategori A förses inte med några vägmärken eller
tilläggstavlor eftersom den inte har några restriktioner för transport
av farligt gods.
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passagE gEnoM vägtUnnlar

parallella besTäMMelser
Det är viktigt att tänka på att det under den tre år långa övergångsperioden för införandet av dessa bestämmelser, kan finnas restriktioner
för tunnlar utan att dessa har skyltats med några vägmärken. Detta
beror på att det inom ett och samma land, under denna treårsperiod,
kan förekomma gamla lokala trafikföreskrifter för vissa tunnlar och
nya bestämmelser för restriktioner i andra. Det är därför viktigt att
förare håller sig väl informerade om vilka regler som gäller i olika
länder. För nationella transporter inom Sverige bör detta inte orsaka
några större problem, eftersom det i dagsläget bara finns fem tunnlar
med restriktioner vid transport av farligt gods. Dessa finns i Stockholm och Göteborg.
I de fall det finns restriktioner för en tunnel finns det också krav
på att dessa ska publiceras allmänt och göras offentligt tillgängliga.
Vilka restriktioner som gäller i de länder som är anslutna till ADR
finns publicerade på FN:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm
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tillsynsMyndighEtEr

Tillsynsmyndigheter
Polisen är tillsynsmyndighet för kontroll av transporter av farligt
gods på väg. Den vanligaste bristen är att brandsläckaren inte är
årligt kontrollerad. Även fel i godsdeklarationen är vanligt.
Totalt genomför polisen cirka 7000 kontroller per år.
Transportstyrelsen har tillsynsansvar för transport av farligt gods
på järnväg samt för sjö och flygtransporter. Kustbevakningen kontrollerar farligt gods i hamnområden. Strålskyddsmyndigheten ansvarar
för tillsynen av transport av radioaktiva ämnen.
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MEr inforMation oM farligt gods

MER inFORMAtiOn…

…finner du också på
MsB:s webbplats www.
msbmyndigheten.se/
farligtgods

Mer information om farligt gods
säkerheTsrådgIVare
Har du eller ditt företag frågor som rör farligt gods, ska du i första
hand vända dig till företagets säkerhetsrådgivare. Ta reda på säkerhetsrådgivarens telefonnummer och förvara det i hytten eller på
kontoret.

nyheTsbreV
MSB:s nyhetsbrev är elektroniskt och riktar sig bland annat till aktörer inom farligt godsområdet. Prenumerationen är gratis och anmälan gör du enklast genom att besöka MSBs webbplats www.msbmyndigheten.se/nyhetsbrev

84

transport av farligt gods – väg och järnväg | 2009-2010

åtgärdEr vid olycka

åtgärder vid olycka
Vid en olycka där en transport av farligt gods är inblandad ska du:
• Varna personer i närmaste omgivningen
• Hjälpa skadade om det kan ske utan risk för eget liv
• Ringa 112 och vara beredd att besvara följande
- Vem är du?
- Var har olyckan skett?
Är du osäker på platsen, beskriv var du kommit ifrån
och vart du är på väg.
- Är någon skadad och i så fall hur många?
- Vad har skett?
- Vilken typ av farligt gods?
Som framgår av godsdeklarationen, transportkorten eller enhetens skyltar och storetiketter.
- Bildas gasmoln och i vilken riktning driver det?
Uppge inte väderstreck utan ange riktning mot stadsdel, ort eller
motsvarande.
När räddningstjänsten anländer ska du överlämna alla transporthandlingar till ansvarig person.
Efter att en olycka eller tillbud vid transport av farligt
gods har inträffat, ska transportören/företagsledningen
rapportera händelsen till MSB. Rapporteringen görs
enklast via www.msbmyndigheten.se/olycksrapportering
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Exempel på checklista vid transport av farligt gods
- godsdeklaration
Kontrollera följande innan transporten påbörjas:

ALLKEM
mrådet 7
Södra industrio
AD
ST
RL
653 46 KA
ALLPRODUKTER
Lillgatan 23
100 99 NYSTAD

Avsändare
Mottagare
UN-nummer
Transportbenämning

UN

OL, 6.1 (3), I,
1098 ALLYLALKOH

(C/D) 5 fat 1000

liter 1100 kg

Etikettförlaga
Förpackningsgrupp
Tunnelrestriktionskod
Antal och typ av kolli
Totalmängden av farligt
gods (volym eller vikt)
Bruttovikt

Bruttovikten i exemplet är inte en obligatorisk
uppgift

Beskrivning av uppgifterna ovan:
Avsändare: Namn och adress
Mottagare: Namn och adress
UN-nummer: Ett fyrsiffrigt tal som ämnet tilldelats genom FN:s regelverk, kontrollera att det överensstämmer med UN-nr på kollit
Transportbenämning: Den officiella transportbenämningen som tilldelats genom FN:s regelverk, när så behövs kompletterad
med teknisk benämning inom parentes
Etikettförlaga: Klassificeringskod (gäller klass 1) eller etikettnummer och eventuell sekundäretiketts nummer inom parentes,
kontrollera att det överensstämmer med etiketten/etiketterna på kollit
Förpackningsgrupp: Visar ämnets farlighetsgrad: I = mycket farligt, II = farligt, III = mindre farligt
Tunnelrestriktionskod: Den kod ämnet eller föremålet tilldelats genom ADR-S
Antal och typ av kolli: Typ av kolli, kan t ex vara låda, kartong, fat eller IBC-behållare
Totalmängd: Bruttovikt, nettovikt eller volym
Beställningsnummer 0050–09

Exempel på checklista vid
transport av farligt gods - styckegods
Datum
Reg. nr
Ditt namn

Förarhandlingar

Kontrollera följande innan transporten påbörjas.
Anteckna eventuella brister i kolumnen för anmärkningar.
Förarintyg

Anm

ID-handling

Dokument

Godsdeklaration
- se separat checklista

Anm

Skriftliga instruktioner
Fordonscertifikat

Utrustning för fordon
och besättning

Brandsläckare
- se separat checklista

Anm

Stoppklots
Varningsanordningar
Vätska för ögonsköljning

1

Ficklampa

1

Krävs inte för klass 1 och 2

Varningsväst,
skyddshandskar, ögonskydd

Utrustning för
vissa klasser

Enligt uppgifter i de
skriftliga instruktionerna

Anm

Kollin

Typgodkänd

Anm

Etiketterade
Märkta med UN-nr
Övrig märkning
2
Reducerade mängder,
begränsade mängder, miljöfarliga ämnen, riktningspilar

Lastning

2

Oskadade

Samlastning

Anm

Lastsäkring

Fordonsmärkning

Orange skyltar

Anm

Storetiketter
3

Miljöfarliga ämnen, begränsad mängd

Övrig märkning

3

Beställningsnummer 0051–09

Exempel på checklista vid
transport av farligt gods - tank
Datum
Reg. nr
Ditt namn

Kontrollera följande innan transporten påbörjas.
Anteckna eventuella brister i kolumnen för anmärkningar.
Förarintyg

Förarhandlingar

Anm

ID-handling

Dokument

Godsdeklaration
- se separat checklista

Anm

Skriftliga instruktioner
Fordonscertifikat

Utrustning för fordon
och besättning

Brandsläckare
- se separat checklista

Anm

Stoppklots
Varningsanordningar
Vätska för ögonsköljning

1

Ficklampa

1

Varningsväst,
skyddshandskar, ögonskydd

Krävs inte för klass 1 och 2

Utrustning för
vissa klasser

Tank, tankcontainer eller UNtank

Enligt uppgifter i de
skriftliga instruktionerna

Anm

Godkänd

Anm

Tillåten för ämnet
Rengjord
Rätt fyllnadsgrad
Samlastning
Förslutning
Täthet

Orange skyltar

Fordonsmärkning
30
1212

2

Miljöfarliga ämnen, förhöjd temperatur

80
1824

Anm

Storetiketter
Övrig märkning

2

Beställningsnummer 0052–09

Exempel på checklista vid transport
av farligt gods - brandsläckare
Datum
Reg. nr
Ditt namn

Kontrollera följande innan transporten påbörjas.
Anteckna eventuella brister i kolumnen för anmärkningar.

Brandklass

Brandsläckaren är märkt
med A, B och C

Anm

Sprint

Sprinten sitter på plats och
är plomberad

Anm

Manometer

Manometern visar grönt

Anm

Kontrolldatum,
internationell trafik

Datumet har inte passerats

Anm

Kontrolldatum,
nationell trafik

Datumet har inte passerats

(Giltighetstiden kan vara
mer än ett år)

Anm

(Giltighetstiden kan vara
max ett år)

Beställningsnummer 0053–09

egna anteckningar
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