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Dokumenten i nummerordning 

2. Tankar (Tanks) 

2018/6 6.8.2.1.23 Svetsmetoder, nivå på svetsprocedurprov (Polen) 

För att få ett harmoniserat arbetssätt vill Polen klargöra vilken nivå på 

svetsprocedurprovet som ska väljas enligt EN ISO 15614-1: 2017. Denna 

standard hänvisas till i EN 14025: 2013 och EN 14025: 2013 + A1: 2016, 

vilka ingår i tabellen i 6.8.2.6.1. 

Polen förslår att nivå 2 ska tillämpas, främst för att standarden anger att i 

de fall inga specifika bestämmelser finns ska nivå 2 tillämpas, och dels för 

att nivå 2 ger en högre säkerhetsnivå än nivå 1. Även i bilagan ZA till 

Direktiv 2014/68/EG (PED) indikeras att nivå 2 ska användas. 

 

2018/8 Mall för tankskylten på ADR/RID tankar med farligt gods 

(Storbritannien) 

Vid arbetet inom CEN:s tekniska kommitté 296 om provning, kontroll och 

märkning av tankar diskuterades om mallen för tankskylar ska förbli inom 

standard EN 12972, eller placeras i kapitel 6.8 i ADR.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-149e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-149a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-6e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-8e.pdf
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Det finns redan en mall i kapitel 6.7 för UN tankar, så att lägga till en mall i 

kapitel 6.8 skulle harmonisera bestämmelserna i kapitlen. 

Vid septembermötet 2017 ville Storbritannien (INF.11) få synpunkter på 

detta. De återkommer nu med ett förslag på utformning av nya mallar för 

märkskyltar till fasta tankar, avmonterbara tankar etc. i kapitel 6.8 för att 

harmonisera med bestämmelserna för UN-tankar i kapitel 6.7. Detta är en 

del av arbetet inom arbetsgruppen om inspektion och certifiering av 

tankar. 

Förslaget är framtaget att gälla märkning av nya tankar, tillverkade efter 30 

juni 2019. 

 

2018/9 Svetsmetoder i enlighet med 6.8.2.1.23, svetsning på tankar 

(UIP) 

UIP:s förslag syftar till att klargöra ansvar vid godkännande av svetsar i 

samband med ombyggnad eller reparation av tankar.  

Frågan har tidigare diskuterats på senaste Joint-mötet men även inom 

arbetsgruppen om inspektion och certifiering av tankar. Vid 

arbetsgruppens möte i december beslutades att UIP skulle presentera ett 

officiellt förslag till Jonit-mötet med följande ändringar i  6.8.2.1.23 : 
“The ability of the manufacturer, or the maintenance shop in case of 

modification or repair, to perform welding operations shall be 

verified by the inspection body performing the relevant inspection. 

A weld quality control and assurance system shall be operated by the 

manufacturer or the maintenance shop performing modification or 

repair.” 

 

2018/11 Användning av Austenit-ferritiskt rostfritt stål för konstruktion 

av tankar enligt 6.8.5 i RID/ADR (Frankrike) 

I diskussionen vid Joint-mötet i september kring Tysklands INF 13 

framkom att austenit-ferritiskt rostfritt stål saknades i 6.8.5.1.2 (a). Ett 

förlag på ändring presenterades under såväl WP.15 som RID-mötet i 

november men inga beslut fattades eftersom lägsta tillåtna drifttemperatur 

måste verifieras av Tankarbetsgruppen. Frankrike förslår en lägsta tillåtna 

drifttemperatur -60 C för austenit-ferritiskt rostfritt stål för tankar där ett 

provtryck på minst 10 bar krävs enligt kapitel 6.8.5 i RID/ADR. 

 

2018/12 Guide till EN 13094:2015 design och konstruktion av tankar med 

arbetstryck max 0,5 bar (Frankrike) 

CEN:s tekniska kommitté 296 har genomfört en revidering av EN 13094 

som tyvärr inte hinner att införas i RID/ADR 2019. Frankrike vill därför att 

viktiga ändringar i standarden läggs upp i en guide på UNECE:s- och 

OTIFs webbsidor för underlätta tillämpningen av  

EN 13094 och RID/ADR vid konstruktion av dessa tankar.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-9e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-12e.pdf
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INF.9 Språklig rättelse av förslag 2018/12 (Frankrike) 

Frankrike har uppmärksammat brister i den engelska översättningen till 

texten i förslag 2018/12 eftersom den franska och engelska versionen av 

EN 13094:2015 inte är helt språkligt ensade. 

 

2018/13 Elektroniskt signerade tankcertifikat (Frankrike) 

Frankrike vill förtydliga i kapitel 6.8 i RID/ADR att certifikat för 

godkännande och återkommande kontroll av tankar kan undertecknas och 

överföras elektroniskt. 

 

INF.6 Ändring av franska översättningen i 6.8.2.3.4 (Frankrike) 

Frankrike föreslår en ändring i den franska versionen av 6.8.2.3.4 för att 

undvika missförstånd. Ändringen avser översättningen av begreppet 

”modification”. 

” To avoid misunderstanding, we consider necessary to amend the French version of 

6.8.2.3.4 to replace “modification” by “transformation” 

 

3. Standarder (Standards) 

2018/7 Information om arbetet rörande farligt gods inom CEN 

CEN informerar Joint-mötet om standardiseringsarbetet. Standarder som 

är nya under arbete (new work items) är följande: 

 

Reference Title 

prEN ISO 10460 Gas cylinders - Welded aluminium-
alloy, carbon and stainless steel gas 
cylinders - Periodic inspection and 
testing (ISO/DIS 10460:2017) 

  prEN 13922 rev Tanks for transport of dangerous 
goods - Service equipment for 
tanks - Overfill prevention systems 
for liquid fuels 

 

Standarder som Standardarbetsgruppen under Joint-mötet ska diskutera 

om de ska refereras till i RID/ADR är de nya ovan och de som är ändrade 

enligt tabellerna nedan. 

 

”Stage 2” innebär ” en möjlighet till påverkan av det tekniska innehållet i 

standarden medan ”Stage 3” endast innebär en möjlighet att rösta ”Accept” 

eller ”Refuse” för standarden som referens i RID/ADR. 

 

Standarder vid Stage 2: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-18-BE-inf9e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-13e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-18-BE-inf6e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-7e.pdf


Reference Title 

EN 
14071_2015_prA1 
2017 

LPG equipment and accessories - 
Pressure relief valves for LPG tanks – 
Ancillary equipment 

prEN 13175_2017 LPG Equipment and accessories - 
Specification and testing for Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) pressure vessel 
valves and fittings 

prEN 14025_2017   Tanks for the transport of dangerous 
goods - Metallic pressure tanks - 
Design and construction 

prEN ISO DIS 
14245_2017 

Gas cylinders - Specifications and 
testing of LPG cylinder valves - Self-
closing 

FprEN ISO DIS 
15995_2017 

Gas cylinders - Specifications and 
testing of LPG cylinder valves - 
Manually operated 

 

Standarder vid Stage 3 och 4: 

Reference Title 

FprEN 12807_2017 LPG equipment and accessories - 
Transportable refillable brazed steel 
cylinders for liquefied petroleum gas 
(LPG) - Design and construction 

FprEN ISO/FDIS 
21028-2:2018 

Cryogenic vessels - Toughness 
requirements for materials at cryogenic 
temperature - Part 2: Temperatures 
between -80 degrees C and -20 degrees 
C (ISO/FDIS 21028-2:2017)  
 

ISO EN ISO 
14246:2014/Amd 
1:2017 

Gas cylinders - Cylinder valves - 
Manufacturing tests and examinations - 
Amendment 1 (ISO 14246:2014/Amd 
1:2017) 

FprEN 12972_2018 Tanks for transport of dangerous goods - 
Testing, inspection and marking of 
metallic tanks  

FprEN 13317_2018 Tanks for transport of dangerous goods - 
Service equipment for tanks - Manhole 
cover assembly 

 

Sveriges preliminära åsikt inför mötet: 

Endast information. Sverige deltar inte aktivt i standardiseringsarbetet för 

närvarande. 

 

INF.? 

 

Information om pågående arbete inom CEN (CEN) 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-17-BE-inf18e.pdf
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Dokumentet innehåller medlemsstaternas kommentarer på standarderna 

som finns i dokumentet 2018/7. 

 

Sveriges preliminära åsikt inför mötet: 

Se kommentar under dokument 2018/7 ovan. 

 

4. Tolkning av RID/ADR/ADN  

2018/5 

INF.3 

Tillämpning av tilläggsbestämmelse CW24/CV24 (Polen) 

Polen vill ha Joint-mötets syn på tillämpningen av CW24/CV24: 

a) Kan organiska peroxider (klass 5.2) som är förpackade enligt 

RID/ADR ställas på en träpall?  

b) Finns behov att förtydliga CW 24/CV 24 vad gäller organiska 

peroxider? 

c) Finns behov att harmonisera bestämmelserna i RID/ADR avseende 

CW24/ CV24 för UN 1796 Nitrersyra blandning och UN 1826 

Nitrersyrablandning, använd? I nuvarande RID gäller CW24 för 

både förpackningsgrupp I och II för UN 1796 och UN 1826 medan i 

ADR gäller CV24 för endast förpackningsgrupp I för dessa UN-

nummer. 

d) Finns behov att införa CW24/CV 24 i kolumn 18 i Tabell A 

För UN 2031 Salpetersyra med minst 65 % men högst 70 % ren syra  

 

5. Förslag på ändringar i RID/ADR/ADN (Proposals for amendments) 

5 (a) Aktuella frågor (Pending issues)  

2018/1 Ändring av texten gällande språkkrav för märkning av kollin 

enligt 5.2.1.5 (Tyskland) 

Tyskland hakar här på Sveriges förslag från senaste Joint-mötet.  De anser 

att språkkraven i tilläggsbestämmelserna i 5.2.1.5 för märkning av kollin i 

klass 1 är otillräckliga. Kravet att märka på ett av avsändarländernas språk 

är särskilt svåra att uppfylla vid returleveranser av oanvänt material och 

det sker stopp i flera länder. 

 

Tyskland ger förslag på alternativ. Alternativ 2 har med Italienska som 

officiellt språk för RID. 

ALT.1 
Amend the second sentence of RID/ADR/ADN 5.2.1.5 as follows: 

“The mark, which shall be clearly legible and indelible, shall be in 

one or more languages, one of which must be French, German or 

English, unless any agreements concluded between the countries 

concerned in the transport operation provide otherwise.” 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-5e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-18-BE-inf3e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-1e.pdf
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2017/28  

Sept 2017 

Krav på olika språk på märkning av förpackning (Sverige)  

I ADR/RID finns det inget generellt krav på vilka språk som ska användas 

för märkning av kolli till skillnad mot vad som anges för dokumentationen i 

5.4.1.4.1. När det gäller vilket språk som ska användas för märkning så 

finns olika specifika bestämmelser där det i vissa fall ställs krav (t.ex. SP 

633 och 5.2.1.5), medan det i andra bestämmelser inte anges några 

språkkrav alls (t.ex. 5.2.1.3 och 5.2.1.6).  

Sverige ansåg därför att det vore lämpligt att inkludera ett allmänt krav i 

5.2.1.2 om språk som ska användas för märkning av kolli. Detta skulle 

främja säkerheten (genom att ett språk som är känt används), vara 

användarvänligt och underlätta tillsyn samt bidra till mer harmoniserade 

bestämmelser mellan olika länder.  

 

2018/2 Förtydligande av bestämmelserna för skydd av ventiler i 4.1.6.8 

(a) till (e) (Tyskland) 

Då tilläggskomponenter (ex. hanteringssanordning eller adapter) sitter fast 

på ventiler under hela transporten, föreslår Tyskland ett förtydligande av 

bestämmelsen som tydliggör att behållare med tilläggskomponenter även 

inkluderas vid bedömning av skyddsalternativ enligt 4.1.6.8 (a) till (e). Se 

förslaget på nytt stycke i slutet av 4.1.6.8 nedan 
“If valves are fitted with other components which are to remain in place 

during transport (e.g. handling device or adapter), these shall be 

included in the assessment.” 

 

INF.8 Korrigering av tabell 1.1.3.6.3, värdeberäknad mängd 

(Tyskland). 

I kapitel 3.2, tabell A, har UN 3132 transportkategori 0 och bör därför 

införas i tabell 1.1.3.6.3, under transportkategori 0, klass 4.3, efter UN 3131. 

 

5 (b) Nya förslag (New proposals)  

2018/10 Online repetitionsutbildning för ADR-förare (IRU) 

IRU föreslår att ändra i 8.2.2.5.2 så att det vid repetition som 

”allomfattande kurs” ska det vara möjligt att genomföra halva kurstiden 

som av e-learning, dvs. 1 dag lärarledd och 1 dag vid datorn. 

 

Noteras bör att i Sverige är det inte möjligt att gå en ”allomfattande kurs”. 

 

 

2018/14 

INF.7 

Märkning av vagnar och containrar lastade med begränsad 

mängd (Sverige) 

Sverige anser att det finns problem med skyltar och märkning av vagnar 

och storcontainrar som innehåller både begränsade mängd och annat 

farligt gods. Enligt RID 3.4.13 (a) och (b) kan en vagn eller storcontainer 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-28e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-2e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-18-BE-inf8e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-18-BE-inf7e.pdf
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endast märkas med storetiketter för de fall som farligt gods kräver 

storetiketter. Enligt punkt 3.4.13 b i ADR är samma märkning möjlig för 

vägtransporter. Det betyder att en enhet kan mer eller mindre vara full med 

begränsad mängd, utan att den dominerade faran för lasten speglas, då 

endast etiketter för det farliga gods som kräver märkning enligt 5.3.1 finns 

märkt på vagnen eller storcontainern. Detta återspeglar inte nödvändigtvis 

den faktiska risken.  

Därför förslår Sverige att bestämmelserna om märkning av begränsade 

mängd ändras så att det alltid krävs LQ-märket för transporter över 8 ton.  

 

INF.4  Förslaget gäller bara den franska utgåvan (Frankrike) 

 

INF.5 Högsta tillåtna tryck för aerosolbehållare (FEA) 

Syftet med förslaget är att harmonisera 6.2.6.1.5 i RID/ADR med 

aerosoldirektivet (75/324/EEG). I direktivet har det maximala tillåtna 

trycket hos aerosolbehållare innehållande icke brännbara gaser höjts från 

13,2 till 15 bar. 

 

FEA ger förslag på 2 alternativ till text enligt nedan: 
OPTION 1 (streamlined) 

“The internal pressure of aerosol dispensers at 50 °C shall exceed 

neither two-thirds of the test pressure nor 1.5 MPa (15 bar).” 

OPTION 2 (with full detailed) 

“The internal pressure of aerosol dispensers at 50 °C shall exceed 

neither two-thirds of the test pressure nor 1.2 MPa (12 bar) when using 

flammable liquefied gases, 1,32 MPa (13.2 bar) when using non-

flammable liquefied gases, and 1.5 MPa (15 bar) when using non-

flammable compressed or dissolved gases.” 

6. Rapporter från informella arbetsgrupper (Reports of informal working 

groups) 

2018/3 Transport av tryckkärl godkända i USA (DOT-flaskor) (EIGA) 

EIGA redovisade att ingen ny information finns sedan mötet i mars om 

läget i diskussionerna om ett eventuellt ömsesidigt erkännande av 

gasflaskor mellan Europa och USA. USA informerade om det pågående 

arbetet i USA. Processen för en gynnande regel för erkännandet av 

europeiska flaskor i USA har påbörjats och en grov uppskattning är att 

denna kommer att kunna träda i kraft i början av 2019.  

 

Joint-mötet i mars 2017 enades om att i princip acceptera texten i M299 att 

införas i 1.1.4.7 i RID/ADR för ömsesidigt erkännande av gasflaskor mellan 

Europa och USA som t.ex. DOT flaskor. Innan vi i Europa införa detta i 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-18-BE-inf4f.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-18-BE-inf5e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-3e.pdf
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RID/ADR måste också USA godkänna gasflaskor som är godkända i 

Europa.  

 

Vid Joint-mötet i september var läget oförändrat. USA informerade om det 

pågående arbetet i USA. Processen för en gynnande regel för erkännandet 

av europeiska flaskor i USA har påbörjats och en grov uppskattning är att 

denna kommer att kunna träda i kraft i början av 2019.  

 

EIGA presenterar nu ett officiellt förslag på text att införas i 1.1.4.7. 

Förlaget är skrivet utifrån Multilaterala avtalet M299 och gäller gaser och 

vätskor i P200 och P208. 

 

7. Olyckor och riskhantering (Accidents and risk management)  

 Inga dokument har skickats in på denna punkt. 

 

8. Kommande arbete (Future work) 

 Nästa möte 

Nästa Joint-möte hålls i Genève 17-21 september 2018. 

 

< 

2018/4 Fyllning gasolflaskor för eget bruk, privat och företag 

( Schweiz)  

Schweiziska myndigheter har flertalet gånger fått frågor om gasolflaskor 

som fylls av privatpersoner eller företag, för eget bruk, utan någon 

övervakning av personalen på fyllningsstationen. 

Viss reklam ger intrycket att direkt fyllning som görs av privatpersoner 

eller företag som använder LPG för eget bruk är tillåten utan villkor. Detta 

hanteras olika i länderna i Europa och Schweiz anser att punkt 7 (a) i 

förpackningsinstruktion P200 i ADR/RID är de enda internationellt 

harmoniserade kraven och Schweiz ställer att antal frågor kring detta: 

a) Hur regleras fyllningen av transportabla gasolflaskor vid 

bensinstationer och andra fyllningsstationer i de olika länder som 

tillämpar RID/ADR? 

b) Gäller undantagen 1.1.3.1 och 1.1.3.2 för privatpersoner i detta fall? 

c) Är det möjligt för privatpersoner/ företag som fyller för eget att 

uppfylla kraven i P200? 

d) Bör fyllning av transportabla gasolflaskor regleras internationellt? 

e) Behöver reglerna för farligt gods anpassas? 

f) Är några andra åtgärder nödvändiga för att säkerställa säkerheten? 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-4e.pdf
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10. Antagande av rapporten (Adoption of the report) 

  

 


