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Statens räddningsverks föreskrifter om
detekteringsmärkning av plastiska sprängämnen

Brandfarliga och explosiva varor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande
lagstiftningsområden:
Allvarliga kemikalieolyckor
Brandfarliga och explosiva varor
Civilt försvar
Ordning och säkerhet
Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor
Teknisk kontroll
Transport av farligt gods
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Statens räddningsverks föreskrifter om
detekteringsmärkning av plastiska
sprängämnen;
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beslutade den 9 mars 2007.

Statens räddningsverk föreskriver1 efter samråd med Försvarsmakten
följande med stöd av 10 b § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och
explosiva varor2.
Inledande bestämmelse
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1 § I denna författning finns bestämmelser för tillämpningen av 10 a §
lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor i fråga om vad som
skall avses med plastiska sprängämnen samt om hur dessa skall märkas i
syfte att kunna detekteras. I författningen finns också bestämmelser om vad
som skall avses med godkända militära anordningar enligt 10 a §
förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.
Definition av plastiska sprängämnen
Med plastiska sprängämnen skall avses sådana sprängämnen som
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1. innehåller ett eller flera explosiva ämnen som i sin rena form har ett
ångtryck som understiger 10-4 Pa vid en temperatur av 25 °C,
2. sammansätts med bindningsmaterial, och
3. vid normal rumstemperatur är formbart eller flexibelt.
Detekteringsmärkning
3 § Plastiska sprängämnen skall i syfte att kunna detekteras innehålla ett
spårämne. Spårämnet skall vara homogent spritt i sprängämnet. Spårämnet
och dess lägsta koncentration i den färdiga produkten skall vara
1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L
217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
2
Förordningen senast ändrad 2007:65.
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etylenglykoldinitrat (EGDN) och 0,2 viktprocent,
2,3-dimetyl-2,3-dinitrobutan (DMNB) och 1,0 viktprocent,
para-mononitrotoluen (p-MNT) och 0,5 viktprocent, eller
orto-mononitrotoluen (o-MNT) och 0,5 viktprocent.

4 § Ett plastiskt sprängämne som på grund av sin naturliga
sammansättning innehåller ett spårämne av det slag och med den lägsta
koncentration som anges i 3 § skall anses vara märkt på det sätt som avses
i denna författning.
Godkända militära anordningar
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5 § Med godkända militära anordningar enligt 10 a § förordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor skall avses sådana av
Sprängämnesinspektionen eller Statens räddningsverk godkända militära
anordningar där plastiska sprängämnen är en del av tändkedjan eller utgör
en eller flera överföringsladdningar i en sådan anordning.
Denna författning träder i kraft den 1 april 2007.
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Torkel Schlegel
(Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet)
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