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Dessa rättelser föranleds huvudsakligen av de rättelser som 
Förenta Nationerna, efter den 1 juli 2001, meddelat till 
bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen 
om internationell transport av farligt gods på väg. Vissa 
rättelser föranleds av tryckfel, översättningsfel och liknande 
i SRVFS 2001:1. 
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Rättelser som skall gälla transporter enligt ADR/ADR-S 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
9.6  Rubriken till kapitel 9.6 skall ha följande lydelse: ”Tilläggsbestämmelser för  

kompletta eller kompletterade fordon avsedda för transport som fordrar 
temperaturkontroll av självreaktiva ämnen i klass 4.1 och organiska peroxider i 
klass 5.2”. 

 

FÖRESKRIFTERNA EXKLUSIVE BILAGORNA 
 
4 § I uppräkningen av avsnitt skall ”6.7.15.9, 6.7.15.10” ändras till ”6.7.3.15.9, 
 6.7.3.15.10”. 
 

BILAGA A 
 
Del 1 
 
1.2.1 Första meningen under definitionen ”Benämning, teknisk/biologisk” skall lyda: 
 ”En benämning som är brukligt använd i vetenskapliga och tekniska hand-
 böcker, tidskrifter och texter.”. 
  
1.4.2.1.1 (d) I 1.4.2.1.1 (d) skall texten lyda: ”uppfylla bestämmelser om försändningssätt 
 och transportrestriktioner,”. 
 
Del 2 
 
2.1.1.2 Under C, skall ”UN 1987 ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, N.O.S.” ändras 

till ”UN 1987 ALKOHOLER, N.O.S.”. 
 
2.1.3.4 I strecksatsen för klass 6.1 skall ”UN 1051 CYANVÄTE, STABILISERAT, 
 med högst 3 % vatten,” ändras till ”UN 1051 CYANVÄTE, STABILISERAT, 
 med mindre än 3 % vatten,”. 
 
 I strecksatsen för klass 6.1 skall ”UN 1614 CYANVÄTE, STABILISERAT, 
 med högst 3 % vatten och absorberat i poröst inert material,” ändras till 
 ”UN 1614 CYANVÄTE, STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten och 
 absorberat av ett inert, poröst material”. 
 
2.1.3.9 I anmärkning 1, sista stycket, första meningen, skall inledningen lyda: ”Denna 
 inte närmare definierade blandning skall således…”. 
 
2.1.4.2 (a) Avsnitt ”2.2.x.3” skall ersättas med ”2.2.x.2”.  
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2.2.1.1.7 Anmärkningen under ”PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, 0012, 0339, 
 0417” skall ha följande lydelse: ”Denna benämning omfattar inte PATRONER, 
 HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION. Dessa är angivna separat. Vissa 
 patroner för militära handeldvapen omfattas inte av denna benämning. Dessa är 
 angivna under PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL.”. 
 
2.2.3.1.1 Anmärkning 7 skall strykas. 
 
2.2.3.3 Under F1 skall ”1210 TRYCKFÄRGSTILLBEHÖR” ändras till ”1210 
 TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL”. 
 
 Under F1 skall ”1224 KETONER, N.O.S.” ändras till ”1224 KETONER, 
 FLYTANDE, N.O.S.”. 
  
 Under F1 skall ”1263 FÄRGTILLBEHÖR” ändras till ”1263 FÄRGRELA-
 TERAT MATERIAL”. 
 
 Under F1 skall ”1999 TJÄROR, FLYTANDE” ändras till ”1999 TJÄROR, 
 FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning”. 
 
 Under FT2 skall ”3346 FENOXYÄTTIKSYRA-DERIVATPESTICID, 
 FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG” ändras till
 ”3346 FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, 
 BRANDFARLIG, GIFTIG”. 
 
2.2.41.1.18 Uppräkningen ”, 3317 och 3319,” skall ersättas med ”, 3317, 3319 och 3344,”. 
 
2.2.52.4 I förteckningen över klassificerade organiska peroxider skall UN-numret för 
 tert-BUTYLPEROXINEODEKANOAT med koncentration mindre än eller 
 lika med 32 %, ändras från ”3115” till ”3119”.  
  
 I anmärkning 28 skall ”220 °C” ändras till ”200 °C”. 
 
2.2.61.1.3 I tredje styckets inledning skall ”LD50-värde för akut giftighet vid inandning” 
 ändras till ”LC50-värde för akut giftighet vid inandning”. 
 
2.2.61.2.2 I andra strecksatsen skall ”UN 1259 NICKELTETRAKARBONYL” ersättas 
 med ”UN 1259 NICKELKARBONYL”. 
 
2.2.61.3 Under TFC, för UN 2742, skall texten ”enligt tabellen över dominant fara i 
 2.1.3.9.)” läggas till efter texten ”,som skall bestämmas”. 
 

I uppräkningen av fotnoter efter förteckningen över samlingsbenämningar skall 
fotnot b) strykas. Numrera om resterande fotnoter samt ändra hänvisningarna i 
förteckningen över samlingsbenämningar i enlighet med omnumreringen. 

  
2.2.62.1.6 (b) Andra meningen skall lyda: ”Dessa ämnen skall tillordnas klass 6.2, UN 2814 
 eller 2900 beroende på vilket som är tillämpligt; se även 2.2.62.1.8.”. 
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2.2.7.4.6 (a) Titeln på standarden ISO 2919:1980 skall ändras till ”Radiation protection –  
och (b) Sealed radiactive sources – General requirements and classification”. 
 
2.2.8.1.4 I andra meningen, efter texten ”såsom fara vid andning”, skall en fotnot 6) 
 infogas. Fotnoten skall innehålla följande text: ”Ett ämne eller ett preparat som 
 uppfyller kriterierna för klass 8 och som har en giftighet vid inandning av 
 damm eller dimma (LC50) motsvarande förpackningsgrupp I, men där 
 giftigheten vid förtäring eller hudabsorption motsvarar förpackningsgrupp III 
 eller lägre, skall tillordnas klass 8.”. 
 
2.2.8.1.5 I andra stycket, efter texten ”OECD:s riktlinje 404” skall en fotnot 7) infogas. 
 Fotnoten skall innehålla följande text: ”OECD Guidelines for testing of 
 chemicals, guideline 404, ”Acute Dermal Irritation/Corrosion” (1992).”. 
 
2.2.8.1.8 I första strecksatsen skall ”67/548/EEG” respektive ”88/379/EEG” följas av en 
 fotnot 8) respektive en fotnot 9). 
 
 Fotnot 8) skall innehålla texten: ”EG-rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 
 juni 1967 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
 om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen, publicerat i 
 Official Journal of the European Communities, No. L196 den 16 augusti 1967, 
 s 1.”. 
 
 Fotnot 9) skall innehålla texten: “EG-rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 
 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
 klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen, publicerat i Official 
 Journal of the European Communities, No. L187 den 16 juli 1988, s 14.”. 
 
2.3.3.1.8 Inledningen till styckets första mening skall lyda: ”Om oenighet råder om 
 klassificeringen av en brandfarlig vätska, skall klassificeringen som avsändaren 
 föreslagit accepteras, under förutsättning att…”. 
 
2.3.4.3 Sista meningen i anmärkningen skall lyda: ”I dessa fall kan utvärdering enligt 
 (b) ovan vara ändamålsenlig.”. 
 
2.3.5.5.4 Första meningen skall lyda: ”Ett ämne kan ha log Pow ≥ 3 och BCF < 100.”. 
 
Del 3 
 
3.1.2.6.1.1  Andra meningen skall lyda: ”Det skall vara en erkänd kemisk benämning eller 
 en annan benämning som är brukligt använd i vetenskapliga och tekniska 
 handböcker, tidskrifter och texter.”. 
 
3.2.1 I förklaringen till kolumn 12 skall slutet av det femte stycket ha följande 
 lydelse: ”…och tankhierarkin i 4.3.4.1.2 inte är tillämplig (se 4.3.4.1.3).”. 
 
 I förklaringen till kolumn 11 skall ordet ”kapitel” i sista meningen strykas. 
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Tabell A 
 
För samtliga UN-nummer som tillhör klass 4.3 och 5.1, av förpackningsgrupp I, skall ”S20” 
infogas i kolumn 19. 
 
I varje fall där en etikett enligt förlaga 2.3 är föreskriven i kolumn 5, skall ”CV28” infogas i 
kolumn 18. 
 

UN-nummer Kolumn Ändring 

UN 0209, TRINITROTOULEN, 
(TROTYL, TNT), fuktad med 
minst 10 vikt-% vatten 

3a till 20 Kolumnerna 3a till 20 skall byta plats med 
kolumnerna 3a till 20 för UN 0209, 
TRINITROTOULEN, (TROTYL, TNT), torr 
eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten. 

UN 1051 2 Benämning och beskrivning skall ha följande 
lydelse: ”CYANVÄTE, STABILISERAT, med 
mindre än 3 % vatten.”. 

UN 1057  2 ”(cigaretter)” skall strykas. 

UN 1133, 1139, 1169, 1197, 
1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 
1306, 1866, 1993 och 1999; 
samtliga förpackningsgrupp III 

2 Termen ”(ej trögflytande)” skall strykas när detta 
förekommer i kolumn 2. 

UN 1202 2 ”ELDNINGSOLJA (LÄTT)” skall ändras till 
”ELDNINGSOLJA, LÄTT”; tre gånger. 

UN 1202 2 Efter ”ELDNINGSOLJA, LÄTT” skall ”eller 
GASOLJA” infogas; tre gånger 

UN 1224 2 Benämningen skall vara ”KETONER, 
FLYTANDE, N.O.S.”. 

UN 1356  2 ”(TNT)” skall infogas efter 
”TRINITROTOLUEN”. 

UN 1362 6 ”646” skall infogas. 

UN 1405, förpackningsgrupp II 17 ”VV7” skall infogas. 

UN 1405, förpackningsgrupp III 17 ”VV7” skall infogas. 

UN 1408, förpackningsgrupp III 17 ”VV1” skall infogas. 

UN 1601, 2588, 2757, 2759, 
2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 
2779, 2781, 2783, 2786, 2811, 
3027, 3143, 3249, 3345 och 
3349; samtliga 
förpackningsgrupp III; 
UN 1708, fast ämne, 
förpackningsgrupp II; 
UN 3172, fast ämne, 
förpackningsgrupp III 

12 ”L4BH” skall läggas till. 

UN 1601, 2811, 3143, 3172, 
samtliga gäller för fast ämne i 
förpackningsgrupp I 

12 ”L10CH” skall läggas till. 
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UN-nummer Kolumn Ändring 

UN 1614 2 Benämning och beskrivning skall ha följande 
lydelse: ”CYANVÄTE, STABILISERAT, med 
mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, 
poröst material.”. 

UN 1614, 1700, 2009, 2545 
förpackningsgrupp I, 3095 
förpackningsgrupp I, 3240, 3319 
och 3323 

20 Innehållet i cellen skall strykas. 

UN 1645 2 Benämningen skall vara 
”KVICKSILVERSULFAT”. 

UN 1745, 1746, 1921, 2481, 
2495 och 3165 

15 ”0” skall ersättas med ”1”. 

UN 1790, förpackningsgrupp II 13 ”TE1” skall strykas. 

UN 1802 2 ”vattenlösning” skall strykas. 

UN 1932, 2008, 2009, 2210, 
2545, 2546, 2881, 3189 och 
3190; samtliga 
förpackningsgrupp III 

17 ”VV4” skall infogas. 

UN 1993, förpackningsgrupp II 2 ”(trögflytande enligt 2.2.3.1.4)” skall strykas. 

UN 1993, förpackningsgrupp III, 
(ångtryck vid 50 °C högst 
110 kPa) 

8 ”IBC02” skall läggas till. 

UN 1993, förpackningsgrupp III, 
trögflytande (tre benämningar) 

8 ”LP01” skall läggas till. 

UN 1999 2 Efter ”TJÄROR, FLYTANDE” skall ”, inklusive 
vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning” 
läggas till. 

UN 2009, 2908-2911, 2913, 
2915-2917, 2919, 2977, 2978, 
3095 förpackningsgrupp I, och 
UN 3323-3333 

14 ”AT” skall strykas. 

UN 2304, 2448 och 3176; 
samtliga förpackningsgrupp III 

15 ”0” skall ersättas med ”3” 

UN 2480 8 ”PR1” skall ersättas med ”PR5”. 

UN 2576, 3064, 3176 förpack-
ningsgrupp II, 3319 och 3344 

15 ”0” skall ersättas med ”2”. 

UN 2590 2 ”antofyllit” skall ändras till ”antofylit”. 

UN 2730 2 Benämningen för den första posten UN 2730 
skall vara ”NITROANISOLER, FLYTANDE”. 
Den andra posten för UN 2730 skall vara 
”NITROANISOLER, FAST”. 

UN 2759, 2760, 2993 och 2994 2 ”ARSENIKHALTIG PESTICID” skall ändras till 
”ARSENIKBASERAD PESTICID”. 
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UN-nummer Kolumn Ändring 

UN 2810, förpackningsgrupp III 11 ”TP9” skall strykas. 

UN 2814 (skyddsklass 3 och 4) 20 ”606” skall infogas. 

UN 2844, förpackningsgrupp III 17 ”VV7” skall läggas till. 

UN 2965 8 ”PR2” skall strykas. 

UN 3111-3120 15 ”2” skall ersättas med ”1”. 

UN 3131, förpackningsgrupp I 8 ”P402” skall ersättas med ”P403”. 

UN 3170, förpackningsgrupp II 17 ”VV3” skall infogas. 

UN 3170, förpackningsgrupp III 17 ”VV1” skall läggas till. 

UN 3206, förpackningsgrupp III 6 ”183” skall ersättas med ”182”. 

UN 3254 2 Benämningen skall vara ”TRIBUTYLFOSFAN”.

UN 3280 och 3282, 
förpackningsgrupp II, flytande 

7 ”LQ18” skall ersätts med ”LQ17”. 

UN 3280 och 3282, 
förpackningsgrupp III, flytande 

7 ”LQ9” skall ersättas med ”LQ19”. 

UN 3281, förpackningsgrupp II, 
fasta 

7 ”LQ17” skall ersättas med ”LQ18”. 

UN 3281, förpackningsgrupp III, 
fasta 

7 ”LQ19” skall ersättas med ”LQ9”. 

UN 3319 14 ”AT” skall strykas. 
 
För UN 1999, skall raden för trögflytande ämnen (den fjärde raden för UN 1999) ersättas med 
följande tre rader: 
 

(1) (2) (3) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) 
1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och 

oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 
2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) 

3 F1 III 3 640 LQ7 P001 
LP01 
R001 

  MP19

1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och 
oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 
2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men 
högst 175 kPa) 

3 F1 III 3 640 LQ7 P001 
LP01 
R001 

  MP19

1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och 
oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 
2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) 

3 F1 III 3 640 LQ7 P001  
IBC02  
LP01  
R001 

  MP19
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(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) 

T1 TP3 L4BN   FL 3       S2 33 1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt 
och oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande 
enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 
175 kPa) 

T1 TP3 L1,5BN   FL 3       S2 33 1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt 
och oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande 
enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 
110 kPa men högst 175 kPa) 

T1 TP3 LGBF   FL 3       S2 33 1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt 
och oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande 
enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 
110 kPa) 

 
3.2.2, Tabell B 
 
”ARSENIKHALTIG PESTICID” skall ändras till ”ARSENIKBASERAD PESTICID” (se 
UN 2759, 2760, 2993 och 2994). 
 
”CYANVÄTE, STABILISERAT, med högst 3 % vatten.” skall ändras till ”CYANVÄTE, 
STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten.”. 
 
”CYANVÄTE, STABILISERAT, med högst 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst 
material.” skall ändras till ”CYANVÄTE, STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten och 
absorberat av ett inert, poröst material.”. 
 
”ELDNINGSOLJA (LÄTT)” skall ändras till ”ELDNINGSOLJA, LÄTT”. 
 
”TRIBUTYLFOSFANER” skall ändras till ”TRIBUTYLFOSFAN”. 
 
3.3.1 Särbestämmelse 16. Inledningen till näst sista meningen skall lyda: ”Explosiva 
 prover som inte är fuktade eller flegmatiserade skall…”. Sista meningen skall 
 lyda: ”Explosiva prover som är fuktade eller flegmatiserade är begränsade till 
 25 kg.”. 
 

Punkt (c) i särbestämmelse 296 skall lyda: ”(c) batterier, för lagring av 
elektricitet,” 
 
En ny särbestämmelse 646 med följande lydelse skall infogas: ”646 Kol som är 
aktiverat genom vattenånga omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.”. 
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Del 4 
 
4.1.4.1, I förpackningsinstruktion P200 saknas punkt (9) i avsnittet om återkommande 
P200 kontroll. En punkt (9) skall infogas med följande lydelse: 
 ”(9) Om inga särskilda ämnesrelaterade bestämmelser återfinns i nedanstående 
  tabell, skall återkommande kontroll utföras: 

(a) Vart tredje år för gaskärl för transport av komprimerade och 
  kondenserade gaser med klassificeringskod 1TC, 1TFC, 1TOC, 2TC, 
  2TFC och 2TOC, 
(b) Vart femte år för gaskärl för transport av komprimerade och 
  kondenserade gaser med klassificeringskod 1T, 1TF, 1TO, 2T, 2TF 
  och 2TO, samt gaser lösta under tryck med klassificeringskod 4A, 4F 
  och 4C, 
(c) Vart tionde år för gaskärl för transport av komprimerade och 
  kondenserade gaser med klassificeringskod 1A, 1O, 1F, 2A, 2O och 
  2F. 

Med undantag av dessa krav skall återkommande kontroll av gaskärl av 
kompositmaterial utföras med intervall, som fastställts av behörig myndighet 
i den fördragspart till ADR som godkänt den tekniska normen för 
konstruktion och tillverkning.”. 
 

P200, För UN 1010 BLANDNINGAR AV 1,3-BUTADIEN OCH  
D. Tabeller KOLVÄTEN, STABILISERADE, skall värdet ”0,55” i kolumnen för fyllning, 
 ändras till ”0,50”. 
 
 För UN 1010 BLANDNINGAR AV 1,3-BUTADIEN OCH KOLVÄTEN, 
 STABILISERADE, skall kolumnen för ”Särskilda bestämmelser” innehålla 
 bokstäverna ”f,j,n”. 
 
 För UN 1060, i fjärde raden, skall ”PROPADIEN” ändras till ”Propadien”. 
 
P502 PP28 skall ändras till att lyda: ”För UN 1873 är i sammansatta förpackningar 
 och i integrerade förpackningar endast innerförpackningar av glas och 
 innerkärl av glas tillåtna.”. 
 
R001 Texten ”(se 4.1.3.3)” i spaltrubriken skall strykas. 
 
4.1.4.2, För UN 3119, andra raden, skall texten ”som stabil dispersion i vatten” strykas. 
IBC 520  
  
4.1.4.4 Titeln skall lyda: ”Särskilda bestämmelser för användning av tryckkärl 
 för ämnen som inte hör till klass 2”. 
 
PR3 Det andra stycket skall ha följande lydelse: ”Gaskärl av metall med volym 
 högst 150 liter skall ha en minsta godstjocklek av 3 mm, medan gaskärl av stål 
 med större volym och gaskärl av andra material skall ha en minsta godstjocklek 
 som garanterar motsvarande mekaniska hållfasthet.”. 
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4.1.10.4, Paragrafen delas in i (d) och (e). Indelningen skall ändras till (a) och (b). 
MP21 (a) (ii) skall inledas med texten: ”dessa tändsystem innehåller…”. 
 
4.3.2.2.1 (c) Texten ”mindre giftiga eller frätande ämnen” skall ändras till ”mindre giftiga 

eller mindre frätande ämnen”. 
  
4.3.4.1.2 För SGAH, klass 6.1, klassificeringskod T9 skall ”III” strykas i fjärde 
 kolumnen (förpackningsgrupp). 
 
4.3.5, Texten ”för att tillgodose säkerheten” skall strykas. 
TU22 
 
Del 5 
 
5.1.2.1 Sista meningen skall lyda: ”Om en och samma etikett föreskrivs för olika 
 kollin behöver den bara sättas fast en gång på det extra ytteremballaget.”. 
 
5.2.2.2.2 I beskrivningen under förlagor för etiketter nr 1.4, 1.5 och 1.6, skall 
 ”100 x 100 cm” ändras till ”100 x 100 mm”. 
 
5.3.2.2.3 Bildtexten till ”Farlighetsnummer”’ skall avslutas med parentes. 
 
5.4.1.1.12, Två nya avsnitt med följande lydelse skall infogas: 
5.4.1.1.13  
 ”5.4.1.1.12 (Tills vidare blank.) 
 
 5.4.1.1.13 Särskilda bestämmelser för transport med tankfordon eller 
  transportenheter med en eller flera tankar 
  
  När tankfordon eller transportenheter med en eller flera tankar, 
  med avvikelse från 5.3.2.1.2, är märkta i enlighet med 5.3.2.1.3 
  skall varje ämnes placering i varje tank eller tankfack anges i 
  godsdeklarationen.”. 
 
5.4.1.2.1 (b) I 5.4.1.2.1 (b) skall första meningen lyda: ”Vid samemballering av flera olika 
 godsslag skall godsbeskrivningen innehålla UN-nummer enligt kapitel 3.2, 
 tabell A, kolumn 1 och benämningen som anges i versaler i kolumn 2, för 
 samtliga ämnen eller föremål.”. 
 
Del 6 
 
6.1.6.2 Under klass 5.1, skall fotnoten 4) strykas efter texten ”UN 1873”. 
 
6.2.1.4.1 Längst ned på sidan 697 upprepas fotnot 1) två gånger. Den sista skall strykas. 
 
6.2.1.4.2- I dessa avsnitt saknas fotnot 1) längst ned på sidan 698. En fotnot 1) skall 
6.2.1.4.3 infogas längst ned på sidan med följande text: ”Om godkännande land inte är 
 fördragspart till ADR, behörig myndighet i en fördragspart till ADR.”. 
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6.2.1.7 Inledningen av första stycket skall lyda: ”Återfyllningsbara gaskärl skall vara 
 försedda med följande tydligt läsbara och varaktiga märkning:”. 
 
6.2.1.7.1, Texten ”utrustningsdetaljer” skall ersättas med ”utrustningsdetaljer och ” 
(d) och (h) tillbehör”. 
 
6.3.2.2 I första meningen, skall ”förutom att det ämne som skall transporteras ersätts 

med vatten…” ersättas med ”förutom att ett flytande eller fast smittförande 
ämne skall ersättas med vatten…”.  

 
6.3.2.9 (a) Hänvisningen till ”6.3.2.6” skall ändras till ”6.3.2.3”. 
 
6.5.3.1.5 Formeln ”L0=5d” upprepas två gånger. Efter det inledande textstycket skall 
 följande strykas: ”L0=5d eller”. 
 
6.5.3.2.7 Styckets slut skall lyda: ”…fysikaliska eller kemiska egenskaperna hos 
 materialet.”. 
 
6.7.4.14.2 Första meningens inledning skall lyda ”Tank och tillbehör på varje…”. 
 
6.8 I anmärkningen under rubriken till kapitel 6.8 skall ”tankcontainrar av 
 fiberarmerad plast” ersättas med ”tankar av fiberarmerad plast”. 
 
6.8.2.4.1 Andra strecksatsen, efter texten ”tillverkningskontroll” skall ”8)” vara upphöjd 
 och förminskad då det är en fotnot. Fjärde strecksatsen, efter texten 
 ”vätsketryckprovning”, skall ”9)” vara  upphöjd och förminskad då det är en 
 fotnot. 
 
6.8.2.5.2, Den femte strecksatsen i den högra kolumnen skall lyda: ”officiell transport-
6.8.3.5.11 benämning på ämnena som transporteras11)/16),”. 
 
6.8.3.4.9 Texten ”kylda kondenserade gaser eller gaser lösta under tryck” skall ersättas 
 med ”komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser”. 
 
6.9 Titeln skall lyda ”Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, utrustning,  

typgodkännande, kontroll och märkning av fasta tankar (tankfordon), 
avmonterbara tankar, tankcontainrar och växeltankar av fiberarmerad plast”. 

 
6.9.2.3.1 Texten ”tankcontainrar” skall ersättas med ”tankar”. 
 
6.9.2.14 Texten ”Tankcontainrar” skall ersättas med ”Tankar”. 
 
6.9.4.4.1 Texten ”eller tankcontainer” skall strykas. 
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Del 7 
 
7.5.4 I andra stycket skall ”etiketter enligt förlaga nr 6.1 eller 6.2” ersättas med 

”etiketter enligt förlaga nr 2.3, 6.1 eller 6.2”. 
 
I b) i tredje stycket, skall ”etiketter enligt förlaga nr 6.1, 6.2 eller 9” ersättas 
med ”etiketter enligt förlaga nr 2.3, 6.1, 6.2 eller 9”. 

 
7.5.11 I 7.5.11, CV33, (1.1), (d), tabell A, skall rubriken ”Områden till vilka 
 allmänheten inte har regelbundet tillträde” ändras till ”Områden till vilka 
 allmänheten har regelbundet tillträde”. 
 
 I 7.5.11, CV33, (3.5), (a), (ii), skall texten lyda: ”åtgärder har vidtagits för att 
 säkra kollit eller det extra ytteremballaget så att dess läge inom avgränsningen i 
 fordonet förblir oförändrat under rutinmässig transport, och”. 
 
 
BILAGA B 
 
Del 8 
 
8.5, S21 I S21 (a) skall inledningen ha följande lydelse: ”lastutrymmet är låst eller de 

transporterade kollina…”. 
 
Del 9 
 
9.1.2 Fotnot 3 till förlagan för certifikat om godkännande av fordon skall ha följande 
 lydelse: ”Kryssa i tillämpligt alternativ.”. 
 
 I fotnot 4 till förlagan för certifikat om godkännande av fordon skall uttrycket 

”registrerings-/högsta tillåtna tågvikten” ändras till ”största tillåtna massan vid 
registrering/ibruktagande” 

 
9.2.3.3.2 (e) Texten ”bihang 5 (provning typ II A)” skall ersättas med ”bihang 4, avsnitt 1.8 

(provning typ II A)”. 
 
9.2.3.3.2 (f) Texten ”bihang 5” skall ersättas med ”bihang 4”. 
och 9.2.3.3.3 
 
9.6 Rubriken till kapitel 9.6 skall ha följande lydelse: ”Tilläggsbestämmelser för 
 kompletta eller kompletterade fordon avsedda för transport som fordrar 
 temperaturkontroll av självreaktiva ämnen i klass 4.1 och organiska 
 peroxider i klass 5.2”.  
 
 Första stycket skall ha följande lydelse: ”Isolerade, kylda eller maskinellt kylda 
 fordon avsedda för transport som fordrar temperaturkontroll av självreaktiva 
 ämnen i klass 4.1 och organiska peroxider i klass 5.2 skall uppfylla följande 
 krav:”. 
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9.7.5.2 Texten ”uppfylla kraven i ECE-reglemente nr 1111)” skall ersättas med 
”uppfylla de tekniska kraven i ECE-reglemente nr 1111)”. 

 
 
BILAGA S 
 
13.3.1 I andra strecksatsen skall texten ”separat eller” strykas. 
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