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Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk 
ISSN 0283-6165 SRVFS 

2005:4 
Utkom från trycket  
den 13 juli 2005 

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

beslutade den 9 juni 2005. 

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) 

dels att ”TE1 och” i 4 §, tredje stycket, skall strykas, 
dels att i 4 § skall ett nytt stycke med följande lydelse infogas: ”Del 10 i 
bilaga S, avsnitt: 10.5.2”, 
dels att under övergångsbestämmelserna sist i författningsdelen, skall ”10.5” 
infogas i punkt 3, 
dels att följande ändringar skall göras i bilagorna A, B och S. 

Bilaga A  

Del 1  

1.1.3.6.3 I tabellen för transportkategori 0 skall för klass 6.1 ”1051, 
1613, 1614, 2312 och 3294” ersättas med ”1051, 1600, 
1613, 1614, 2312, 3250 och 3294”. 

I tabellen för transportkategori 0 skall en ny rad med 
följande lydelse infogas: ”Klass 8: UN 2215”. 

                                                 
1 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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1.2.1 I definitionen för ”Extra ytteremballage (”overpack”)” 
skall ”tejp, bandning” ersättas med ”plastbandning”. 

1.10.3.3 I första meningen skall ”eller lasten” ersättas med ”och 
lasten”. 

  

Del 2  

2.1.3.5.4 Hänvisningen ”2.1.3.9” skall ersättas med 2.1.3.10”. 

2.2.2.1.1 I Anm 2 skall ”fyllnadsgrad” ersättas med 
”fyllningsförhållande”. 

2.2.2.1.3 I Anm 1 efter ”Delklass 2.2:” skall ordet ”versabla” 
ersättas med ”versala”. 

2.2.52.4 För ”POLYETER-POLY-tert-
BUTYLPEROXIKARBONAT” i kolumnen ”Spädmedel 
typ B”, skall ”≥ 23” ersättas med ”≥ 48”. 

2.2.62.1.4.1 I tabellen för UN 2814 i kolumnen ”Mikroorganism”, skall 
”Smittkoppsvirus (Variolavirus)” samt ”Venezuelansk 
hästencefalitvirus” infogas efter ”Fästingburet 
encefalitvirus”. 

  

Del 3  

3.1.2.2 (b) Ersätt ”AVFALL” med ”BEARBETNINGSSPÅN” på 
andra och sjunde raden. 

3.2.1, 
Tabell A 

 

 

UN-nummer Kolumn Ändring  

UN 1043 8 Stryk ”P200”. 

UN 1339 2 Stryk ”(P4S7)”. 

UN 1340 2 Stryk ”(P2S5)”. 

UN 1341 2 Stryk ”(P4S3)”. 

UN 1343 2 Stryk ”(P4S6)”. 
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UN-nummer Kolumn Ändring  

UN 1556, PG I, II och 
III 

2 Benämning och beskrivning skall ersättas 
med följande: ”ARSENIKFÖRENING, 
FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, 
inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. 
och arseniksulfider, n.o.s.”. 

UN 1557, PG I, II och 
III 

2 Benämning och beskrivning skall ersättas 
med följande: ”ARSENIKFÖRENING, 
FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive 
arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och 
arseniksulfider, n.o.s.”. 

UN 1745 10 Infoga ”T22”. 

UN 1745 11 Infoga ”TP2 TP12”. 

UN 1746 10 Infoga ”T22”. 

UN 1746 11 Infoga ”TP2 TP12”. 

UN 1873 10 Infoga ”T10”. 

UN 1873 11 Infoga ”TP1 TP12”. 

UN 1962 19 Infoga ”S20”. 

UN 2015, PG I (båda) 10 Infoga ”T10”. 

UN 2015, PG I (båda) 11 Infoga ”TP2 TP6 TP24”. 

UN 2203 3b Ersätt ”1F” med ”2F”. 

UN 2203 12 Ersätt ”CxBN(M)” med ”PxBN(M)”. 

UN 2203 19 Infoga ”S20”. 

UN 2315 17 Infoga ”VV15”. 

UN 2427, PG II och III  16 Stryk ”V6”. 

UN 2793 2 Benämning och beskrivning skall ersättas 
med följande:”METALLISKT JÄRN som 
BORRSPÅN, FRÄSSPÅN, 
SVARVSPÅN, BEARBETNINGSSPÅN 
i självupphettande form”. 

UN 2949 2 Stryk ”HYDRATISERAD,”. 
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UN-nummer Kolumn Ändring  

UN 3152 13 Infoga ”TE15”. 

UN 3152 18 Infoga ”CV28”. 

UN 3211, PG II och III 16 Stryk ”V6”. 

UN 3213, PG II 16 Stryk ”V6”. 

UN 3374 19 Infoga ”S20”. 

UN 3396, PG I 19 Infoga ”S20”. 

UN 3468 19 Stryk ”S20”. 
 
3.2.2, 
Tabell B 

 

 Benämningen för ”ARSENIKFÖRENING, FAST, 
OORGANISK, N.O.S., …” skall ersättas med följande: 
”ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, 
inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och 
arseniksulfider, n.o.s.”. 

 Benämningen för ”ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, 
OORGANISK, N.O.S., …” skall ersättas med följande: 
”ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, 
inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och 
arseniksulfider, n.o.s.”. 

 I benämningen för ”FOSFORHEPTASULFID” skall 
”(P4S7)” strykas. 

 I benämningen för ”FOSFORPENTASULFID” skall 
”(P2S5)” strykas. 

 I benämningen för ”FOSFORSESKVISULFID” skall 
”(P4S3)” strykas. 

 I benämningen för ”FOSFORTRISULFID” skall ”( P4S6)” 
strykas. 

 Benämningen ”JÄRNHALTIGA METALLSPÅN, 
självupphettande; 2793; 4.2” skall strykas. 

 En ny benämning med följande lydelse skall infogas: 
”METALLISKT JÄRN som BORRSPÅN, FRÄSSPÅN, 
SVARVSPÅN, BEARBETNINGSSPÅN i självupphettande 
form; 2793; 4.2”. 
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 I benämningen för ”NATRIUMVÄTESULFID” skall 
”HYDRATISERAD,” strykas. 

3.3.1 I särbestämmelse 593 skall ”P 203 (11)” ersättas med 
”P 203 (12)”.  

 I särbestämmelse 637 skall fotnoten ha följande lydelse: ”Se 
särskilt del C i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt 
modifierade organismer i miljön och om upphävande av 
rådets direktiv 90/220/EEG (Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning, nr L 106, av den 17 april 2001, s 8-14), i 
vilken tillståndsproceduren för EG fastställs.”. 

  

Del 4  

4.1.1 I Anm skall ”P621” ersättas med ”P620, P621, P650”. 

4.1.1.19.6 I tabellen för UN 3101 etc., skall ”genom laboratorieförsök” 
ersättas med ”genom laboratorieförsök med salpetersyra” i 
näst sista meningen i fotnoten **). 

4.1.4.1, 
P520, PP21 

Hänvisningen ”4.1.6” skall ersättas med ”4.1.7”. 

4.1.4.4, 
PR1 

I kolumnen ”UN-nr” skall ”2003” strykas. 

4.2.5.3, 
TP20 

Särbestämmelsen skall ha följande lydelse: ”Detta ämne får 
endast transporteras i isolerade tankar under 
kvävgasatmosfär.”. 

4.3.4.1.2 I tabellen för tankkod L4BH skall följande infogas. 

För klass 6.1 skall en ny rad för klassificeringskod T5, 
förpackningsgrupp II och III infogas.  

För klass 6.2 skall en ny rad för klassificeringskod I4 
infogas. 

  

Del 5  

5.3.1.1.2 I sista stycket skall ”storcontainern” ersättas med 
”containern”. 
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Del 6  

6.2.5.1.1 I rubriken skall ”Serviceutrustning” ersättas med 
”Driftutrustning”. 

 Andra stycket skall ha följande lydelse: ”Driftutrustning 
skall vara placerad eller konstruerad så att sådana skador 
förhindras, som kan ge upphov till utströmning av 
gaskärlets innehåll under normala hanterings- och 
transportförhållanden.”. 

6.2.5.4 I rubriken skall ”Serviceutrustning” ersättas med 
”Driftutrustning”. 

6.2.5.7.5 I första stycket skall ”(se 6.2.5.8.7)” ersättas med 
”(se 6.2.5.8.6)”. 

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

  

BILAGA B  

Del 8  

8.5, 
S15 

Första meningen skall ersättas med: ”Bestämmelserna i 
kapitel 8.4 om övervakning av fordon skall tillämpas på alla 
ämnen oavsett deras vikt”. 

 

BILAGA S  

Del 10  

10.1.6 Texten ”Reserverad” skall ersättas med följande text: 

”Fordon med tankar av stål, vilka är godkända för 
tanktransport av explosiva ämnen enligt kapitel 10.5 i denna 
författning, får användas längst till och med den 31 
december 2008.”. 

10.4.4 Texten skall ha följande lydelse: ”Uppgifterna i transport-
handlingar enligt avsnitt 5.4.4 och 5.5.2.1 i bilaga A till 
denna författning behöver endast lämnas på svenska.”. 
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10.5.2 Texten ”Reserverad” skall ersättas med följande text: 

”Fordon som omfattas av avsnitt 10.5.1 i denna författning 
skall vara utrustade med: 

 1. lufttrycksmätare på varje däck så att däckstrycket kan 
 avläsas från förarplats, 

 2. termiskt skydd som skall skydda tanken mot 
 brandpåverkan från däck och axlar, och  

 3. minst två bärbara brandsläckare med minst 6 kg 
 pulverkapacitet vardera enligt 8.1.4.1 (b) enligt 
 bilaga B till denna författning, utöver brandsläckare 
 som avses i 8.1.4.1.(a) enligt bilaga B till denna 
 författning. 

Dessutom skall tankar av stål vara utrustade med 
tryckavlastningsanordning (exempelvis i form av 
återfjädrande domluckor) som öppnar vid ett invändigt 
tryck av högst 2,65 bar. 

Det skall vara möjligt att från fordonet omedelbart kunna 
larma kommunens räddningstjänst i händelse av tillbud eller 
olycka. 

Överensstämmelse med bestämmelserna i punkt 1, 2 och 
andra stycket ovan skall kontrolleras av behörigt organ. 

Bestämmelserna i detta avsnitt träder i kraft den 1 oktober 
2005.”. 

10.10 (nytt 
kapitel) 

Klassificering av vissa smittförande ämnen 

Med avvikelse från tabellen i 2.2.62.1.4.1 i bilaga A till 
denna författning skall Rabiesvirus, Rift Valley-febervirus 
och Venezuelansk hästencefalitvirus klassificeras som 
UN 2814, kategori A, endast som kulturer. 

  

Del 16  

16.4.1 I sista meningen skall ”4 och” strykas. 
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Del 19  

19.1 och 19.2 Hänvisningen till ”Statens räddningsverks föreskrifter 
(SRVFS 2000:4) om transportabla tryckbärande 
anordningar” skall ersättas med ”Statens räddningsverks 
föreskrifter (SRVFS 2005:3) om transportabla tryckbärande 
anordningar”. 

 
 

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen 
enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling. 
 
Statens räddningsverk 
 
 
 
CHRISTINA SALOMONSON 
 
 
 Ann-Sofie Eriksson 
 (Enheten för Farligt gods och Seveso) 
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