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Föreskrifter om ändring av Statens räddningsverks
föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt
gods på väg och i terräng

Transport av farligt gods

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande
lagstiftningsområden:
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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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Utkom från trycket den
20 december 2005.

beslutade den 8 december 2005.
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Föreskrifter om ändring av Statens
räddningsverks föreskrifter (SRVFS
2004:14) om transport av farligt gods
på väg och i terräng;

Bilaga A
Del 1

Del 4

(tillägg till ändringsföreskrift SRVFS 2005:4)
Lägg till ”MALEINANHYDRID, SMÄLT” efter UN 2215 i
raden för transportkategori 0.
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1.1.3.6.3

H

Med stöd av 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17 och 22 §§ förordningen (1982:923)1 om
transport av farligt gods föreskriver2,3 Statens räddningsverk i fråga om
verkets föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg
och i terräng (ADR-S) att i bilagorna A och S skall ändringar införas enligt
följande;
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4.1.4.1
P200

1

Särbestämmelse ”ta”;
I sista stycket skall ”t” ersättas med ”ta”.

Förordningen senast ändrad 2004:528.

2

Jfr rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT nr L 319,
12.12.1994, s 7, Celex 31994L0055). Direktivet är senast ändrat genom 2004/111/EG (EGT
nr L 365, 10.12.2004, s 25-26, Celex 32004L0111).

3

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT nr L 204,
21.7.1998, s 37, Celex 32003L0028).
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Stycket ”Dessutom får batterier med ett motståndskraftigt…
av ovanpå staplade element.” skall flyttas ner efter stycket
”Om litiumceller och –batterier… under transporten
förhindras”.

4.1.6.4

Ersätt ”6.2.1.5” med ”6.2.1.6”.

4.1.10

MP21 (a) (iii); På första raden skall parentestecknet tas bort
framför ”för” och på andra raden skall det sista
parentestecknet tas bort efter ”samhanteringsgrupp B”.

4.3.4.1.2

Stryk hela raden för tankkod ”L4BV”.

4.5.1.1

Ersätt ”9.1.2.1.5” med ”9.1.3.5”.
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P903

Del 5

Fotnot 1, tredje strecksatsen (UN 1965); ”eller butan” skall
infogas efter ”blandning A”, ”blandning A01”, ”blandning
A02” och ”blandning A0”.
Dessutom skall ”eller propan” infogas efter ”blandning C”.

5.2.1.6

Del 6

H

5.4.1.2.1 (b) Första meningen skall börja ”Vid samemballering av två olika
godsslag skall…”

I beskrivningen till det sista exemplet, skall
”förpackningsgrupp I” ersättas med ”förpackningsgrupp I, II
och III”.

6.5.4.2.1

Ersätt ”6.5.4.3.5” med ”6.5.4.3.7”.

6.5.4.3.3

Ersätt ”6.5.4.3.5” med ”6.5.4.3.7”.
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Bilaga S
Del 10
(nytt kapitel)
Lokal transport av fyrverkerier

]

10.11
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Särbestämmelse V2 (1) i avsnitt 7.2.4 behöver inte tillämpas
för transporter av UN 0335 FYRVERKERIER när
nettoinnehållet av explosiva ämnen på transportenheten är
högst 3000 kg (4000 kg med släpvagn), förutsatt att
fyrverkerierna har tilldelats
UN 0335 genom klassificering i enlighet med
klassificeringstabellen för fyrverkerier i 2.1.3.5.5
i den 14:e utgåvan eller senare av FN-rekommendationerna
för transport av farligt gods.

H

Klassificeringen skall utföras av behörig myndighet.
Kopia av beslutet om klassificering skall medföras på
transportenheten.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling.

PP

Bestämmelserna i kapitel 10.11 i Bilaga S, får börja tillämpas omedelbart.

Statens räddningsverk
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Ann-Sofie Eriksson
(Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet)
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