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Dokumentsammanställning 
	
8th session of the RID Committee of Experts’ standing working group, Utrecht 20 – 24 November 2017 
(RID) 
 
 

1. Fastställande av dagordning 

2. Närvaro 

Sekretariatet understryker vikten av att så många länder som möjligt närvarar för att majoritetsbeslut ska kunna antas, och därmed att också slutligt 
antagande av förslagen kan tas på mötet med RID-kommittén i maj 2018. 
 
Ordförande: Mrs. Caroline Bailleux, Belgien 
Vice ordförande: Mr. Colin Bonnet, Schweiz  
 

3. Harmonisering med den 20:e utgåvan av FN-rekommendationerna 

Inför mötet kommer sekretariatet att ta fram ett samlat dokument med alla texter som antagits av Joint-mötet under 2016 och 2017. Vidare kommer ett 
dokument med de beslut som WP.15 fattat under sitt 103:e möte, 6-10 nov 2017, och som kan ha inverkan på bestämmelserna i RID, att presenteras. 
 

2017/5 (Sekretariatet) Utdrag från rapporten från 102:a mötet med WP.15, Genève 8-12 maj 2017. 

2017/7 (Sekretariatet) Lista (rättelsedokument nr. 2) över rättelser till RID 2017.  



[Skriv här] 2017-10-05  2017-09948 

4.  Tolkningsfrågor RID 

2017/4 (Sekretariatet) Transport av smittförande ämnen kategori B, UN 3373 
Ämnen och kollin som följer bestämmelser i förpackningsinstruktion P650 är i övrigt undantagna övriga bestämmelser i RID. 
P650 anger bl.a. att funktionen hos kärl och förpackningar, med nedkyla eller frysta prover, inte får påverkas av köldmediets 
temperatur eller av tryckförändring som kan uppstå om kylningen bortfaller. UN 3373 har samtidigt tilldelats särbestämmelse 
CE14. Här tillåts transport som expressgods för sådana ämnen där en viss omgivningstemperatur inte behöver hållas. 
Sekretariatet undrar om därför om det är möjligt att tillämpa CE14 för UN 3373. 
 

5. Förslag till ändringar i RID  

 
  (a) Kvarstående frågor 

2017/2 (UIC) Skyldigheter hos delaktiga vid transport av begränsad mängd (LQ) 
1.4.3.6 kräver att infrastrukturförvaltare har tillgång till information om att en vagn eller storcontainer är lastad med 
begränsade mängder i de fall märkning krävs. Detta innebär t.ex. att om en vagn innehåller 7 600 liter etanol, så ges inte 
infrastrukturförvaltaren någon information om detta, och kan därför inte i sin tur informera räddningstjänsten vid en olycka. 
 
3.4.12 anger att avsändare ska informera transportören om total bruttovikt begränsad mängd på ett spårbart sätt, men inte i 
vilken form. UIC föreslår därför att införa krav på transportdokument för LQ, oavsett mängd. Om detta inte stöds av mötet 
föreslår de att stryka kravet i 1.4.3.6 vad gäller de krav som ställs på information om förekomsten av LQ. 
 

2017/8 (Italien) Resultat från den informella arbetsgruppen gällande checklistor för fyllning och tömning av kondenserad 
gas i tankvagnar (Florens 11-13 juli 2017) 
De flesta läckage hos tankvagnar lastade med gas uppstår p.g.a. felaktigt handhavande under fyllning eller tömning. Italien 
har därför drivit en arbetsgrupp där man tillsammans med branschen har utarbetat riktlinjer samt checklistor. Dessa syftar 
till att hjälpa fyllare och lossare att uppfylla de säkerhetskrav som ställs, men ska endast ses som ett komplement/hjälpmedel 
till RID. De undantar inte aktörer att uppfylla tillämpliga bestämmelser i RID. 
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2017/9 (Sverige) Märkningskrav vid begränsad mängd 
När vagnar eller storcontainrar innehåller begränsade mängder över 8 ton kräver 3.4.13 att dessa märks. Märkningen får 
dock utelämnas i de fall annat farligt gods som kräver storetiketter finns i samma lastbärare. Detta innebär t.ex. att en 
lastbärare lastad med 60 kg UN 3077, miljöfarligt ämne (ej LQ) och 28 000 liter etanol, UN 1170 (som LQ) får märkas med 
enbart etikett nr. 9 som visar miljöfaran. Sverige anser inte att detta speglar lastens dominerande fara. På väg skulle samma 
lastbärare märkas med orangefärgad skylt i ett sådant fall. 
 
Skyddsavstånd 
Sverige vill även diskutera bestämmelserna för skyddsavstånd mellan vagnar, storcontainer, UN-tank eller vägfordon, vilket 
krävs för last med klass 1. T.ex. krävs det i dag separation från en sådan vagn till en vagn som är lastad med 50 liter etanol när 
denna går som ”fullvärdig” RID-transport och då kräver storetikett. Det krävs dock ingen separation till en vagn lastad med 
28 000 liter etanol som begränsad mängd. Förslagsvis kan en tabell infogas i 7.5.3 som visar vid vilken vikt/volym separation 
är nödvändig. 
 

Se paragraf 107 i rapport 
OTIF/RID/CE/GTP/2013-A 

Information om olyckan i Viareggio (Italien) 
(Specifikt dokument finns ej tillgängligt än) 

Se paragraferna 18-29 i 
rapport 
OTIF/RID/CE/GTP/2015-A 

Förslag att revidera kapitel 1.9 
(Specifikt dokument finns ej tillgängligt än) 

Se paragraferna 28-32 i 
rapport 
OTIF/RID/CE/GTP/2016-B 

Reviderat förslag från Tjeckien att förtydliga texten i 5.4.1.1.1 (j) 
(Specifikt dokument finns ej tillgängligt än) 

 
  (b) Nya förslag 

2017/1 (Sekretariatet) Faronummer 90 för UN 3166 och 3171 
Vid transport av fordon som last tillhörande UN 3166 eller 3171 kan särbestämmelse SP 666 tillämpas. I sådant fall gäller inga 
övriga bestämmelser i RID. Särbestämmelsen ställer inga krav på märkning med storetiketter eller orange skylt. I de fall UN-
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numren skulle transporteras utan tillämpning av SP 666 finns ingen etikett angiven i kolumn (5) i tabell A, och heller inga 
krav på orange skylt enligt 5.3.2.1.1. Sekretariatet föreslår därför att faronumret i kolumn (20) i tabell A stryks. 
 

2017//3 (Sekretariatet) 1.1.3.8 Transport av farligt gods som handbagage eller inskrivet resgods 
Efter det arbete som har skett gällande vissa undantag för fordon och motorer, innehåller delavsnitt 1.1.3.3 numer 
endast bestämmelser gällande bränsle som finns i bränsletankar i järnvägsfordon som genomför en transport. Denna 
paragraf är därför inte längre relevant att hänvisa till från 1.1.3.8 (handbagage eller inskrivet gods) varför sekretariatet 
föreslår att referensen stryks. 
 

2017/10 (EASA) 1.8.3.1 krav på säkerhetsrådgivare vid användning av cisternvagnar eller för underhållsansvariga 
(ECM) 
Användare av cisternvagnar och underhållsansvariga (ECM) innehar visa skyldigheter enligt kapitel 1.4. Dessa aktörer 
räknas dock inte upp i 1.8.3.1, där kravet på vilka som ska ha säkerhetsrådgivare anges. EASA föreslår därför att 
komplettera texteni 1.8.3.1 att även omfatta ovan specificerade aktörer. Om mötet skulle stödja detta, avser EASA att 
lägga fram ett liknande förslag till Joint som även inkluderar användare av tank-container och UN-tankar i RID, ADR 
och ADN. 
 

6. Harmonisering mellan RID och SMGS bilaga 2 

Se paragraferna 38-41 i 
rapport 
OTIF/RID/CE/GTP/2016-B 
samt paragraferna 56-59 i 
rapport från Joint:  
TRANS/WP.15/AC.1/146 

Information om statusen rörande harmonisering mellan SMGS bilaga 2 med RID 2017 

7.  Information från ERA (European Union Agency for Railways) 
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Informellt dokument från ERA kommer att publiceras och presenteras. 

8. Övriga frågor 

2017/6 (Sekretariatet) + 
INF.2 (Ordföranden) 

Information från arbetsgruppen RID/ATMF 
Resultat från möten genomförda under 2016 

Kapitel 1.10 Transportskydd 
OTIF-sekretariatet kommer att sätta samman ett diskussionsdokument gällande transportskydd. Länderna uppmanas att inför dessa diskussioner 
kontrollera vilka åtgärder som redan har vidtagits i sitt land gällande passagerartransport. 
 

2017/11 (Tyskland) Information om olycka i Offenburg 12 oktober 2016 

2017/12 (Nederländerna) Information rörande vagnar på rangerbangårdar lastade med farligt gods  
Järnvägsinfrastrukturförvaltaren ProRail kommer under mötet att ge en presentation av hur man, genom ny teknologi, 
kan förbättra information gällande var på rangerbangårdar det finns vagnar som är lastade med farligt gods. Systemet 
är till stor nytta vid nödsituationer. Nederländerna önskar också information om vilken praxis som finns i övriga länder 
gällande denna form av informationsutbyte. 
 

9. Godkännande av rapporten 

 
	


