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Inbjudan till samrådsmöte 
 
Påverka bestämmelserna om transport av farligt gods 
För att kunna påverka och ändra de texter som finns i ADR/RID behöver 
synpunkter från branschorganisationer, myndigheter och övriga berörda nå 
MSB innan besluten fattas internationellt. MSB vill därför informera om och 
trycka på betydelsen av att läsa och lämna synpunkter på de förslag som 
diskuteras vid de olika internationella möten om transport av farligt gods där 
MSB representerar Sverige. Det är enbart vid dessa mötet som Sverige har 
möjlighet att påverka reglerna genom att föreslå ändringar och att rösta för 
eller emot en ny eller ändrad bestämmelse. 
 
Subkommitté Transport of Dangerous Goods, FN-möte för 
transport av farligt gods på väg, järnväg, sjö och luft 
(ADR/RID/IMDG/ICAO-TI) 
Inför mötet med subkommittén som startar i slutet av november har MSB gjort 
en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras. Förslagen medför 
ändringar i ADR/RID 2021 och även i bestämmelserna för sjö och luft.  
MSB önskar synpunkter på de förslag som berör Din organisation och kommer 
inför det internationella mötet att beakta de synpunkter som lämnats senast 
den 14 november 2018 och besluta vilken position Sverige ska anta vid 
respektive förslag på mötet.  
 

Plats:  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad 

 Mötesrum Karlstad: Rönnen, E-10230 

Tid:  Torsdagen den 15 november 2018, kl. 10.00 - 12.30 

OBS!  Deltagande anmäls senast fredagen den 12 november via e-post till  
josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se 

 Det går också att delta via videolänk eller telefon. 

  

mailto:josefine.gullo@msb.se
mailto:camilla.oscarsson@msb.se
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Sammanställning över dokument till mötet 

54:e mötet med ECOSOC Sub-Committee of Experts on the Transport of 
Dangerous Goods (TDG), 26 november - 4 december 2018 i Genève, Schweiz 

Dokument Titel och sammanfattning Synpunkter 

1. Antagande av dagordningen 

/107 +Add.1 Agenda för mötet med lista över 
dokument under varje agendapunkt 

Information 

INF.2 
INF.x 

Lista över dokument 
Tidtabell för mötet 

 

2. Rekommendationer gjorda av subkommittén vid 51:a, 52:a och 53:e mötet 
samt kvarstående frågor 

2. (a) Översyn av ändringar som antagits under tvåårsperioden 

2018/64 Konsoliderad lista över antagna 
ändringar till testhandboken 
(Sekretariatet) 
Dokumentet innehåller en lista över 
ändringar till testhandboken som antogs 
vid 53:e mötet baserad på informella 
papper vilka inte hade översatts till alla 
officiella språk och som därmed behöver 
kontrolleras noga och bekräftas. 

 

2018/65 Konsoliderad lista över ändringar 
antagna till FN-
rekommendationerna och 
testhandboken vid 51:a, 52:a och 
53:e mötet (Sekretariatet) 
Dokumentet innehåller en lista över 
hittills antagna ändringar till 
testhandboken och FN-
rekommendationerna. 

 

2018/86 
(2017/38) 

Borttagande av förpackningsgrupp 
I för UN 1390 Alkalimetalamider 
(USA) 
2017 visade Tyskland att det finns 
alkalimetallamider som faller inom 
kriterierna för förpackningsgrupp I (PG 
I) enligt N.5-testet. Det beslutades då att 
UN 1390 även ska tilldelas 
förpackningsgrupp I. USA föreslår nu att 
förpackningsgrupp I trots allt inte ska 
tilldelas UN 1390. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC10-C3-107e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC10-C3-107add1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-64e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-65e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-86e.pdf
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Dokument Titel och sammanfattning Synpunkter 

INF.14 Ändringar i 7.1.5.4.5 som 
preliminärt antagits enligt 2018/65 
(Nederländerna) 
Vid föregående möte antogs ändringar i 
7.1.5.4.5 baserat på texten i ADR. Efter 
informella diskussioner har det 
framkommit att den reviderade texten 
skulle kunna misstolkas och att 
ändringar istället bör diskuteras på 
WP.15. Nederländerna föreslår därför att 
ändringarna som preliminärt antogs för 
7.1.5.4.5 dras tillbaka. 

 

2018/90 Konsoliderad lista över antagna 
texter (Sekretariatet) 
I dokumentet presenteras de rättelser till 
20:e utgåvan av FN-
rekommendationerna som antagits vid 
51:a, 52:a och 53:e mötet. 

 

2. (b) Explosiva ämnen och tillhörande frågor 

2018/67 
(INF.22) 

Rekommendationer för testserie 8 
(Kanada och IME) 
Denna fråga har diskuterats vid ett 
flertal möten tidigare då det konstaterats 
att Koenen-testet (UN test 8(c)) inte är 
ett lämpligt test för att klassificera vissa 
emulsioner som UN 3375. Testet gäller 
specifikt för emulsioner som har en hög 
vattenhalt och oljor med låg flyktighet. 
Kanada och IME föreslår ändringar i 
testhandboken för testserie 8 för test av 
ammoniumnitratemulsioner. De önskar 
att ett nytt test, ”minimum burning 
pressure (MBP)”, införs som 8 (c)(i). 

 

2018/68 
(INF.21) 

UN 0222 ammoniumnitrat (IME) 
Denna fråga angående tillämpningen av 
UN 0222 har diskuterats vid ett flertal 
möten. IME återkommer nu med ett 
reviderat förslag om att förtydliga 
särbestämmelse 370 så att det inte finns 
några oklarheter när UN 0222 ska 
användas kontra UN 0082, 0331, 1942, 
2067 och 2071. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF14e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-90e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-67e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-17e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-68e.pdf
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Dokument Titel och sammanfattning Synpunkter 

2018/78 
(INF.17) 

Transport av energetiska prover 
för vidare provning (CEFIC) 
CEFIC påtalar att det finns ett behov 
från industrins sida att kunna 
transportera energetiska prover till 
testning. Många av dessa prover 
innehåller funktionella grupper 
(molekyler) som indikerar explosiva 
eller självreaktiva egenskaper enligt 
tabell A6.1 och A6.3 i testhandboken. 
Provmängden det rör sig om är 10-100 
gram. Författarna föreslår att redan 
antagna bestämmelserna i 2.0.4.3 för 
energetiska prover utvecklas och att ett 
flödesschema införs. 

 

2018/81 
(INF.39) 

Inkonsekvent användning av 
termen “en praktisk explosiv eller 
pyroteknisk effekt” i FN-
rekommendationerna och 
testhandboken (Sverige)  
Sverige återkommer med ett förslag att 
revidera uttrycket ”a practical explosive 
or pyrotechnic effect” eftersom denna 
verkar ha olika betydelser i FN-
rekommendationerna och 
testhandboken. Sverige undrar om ordet 
”practical” bör strykas i 2.1.3.3.1 och på 
ett antal ställen i testhandboken. 

 

2018/82 Saknad beskrivning av test- 
procedur i testserie 6(b) i 
testhandboken (Sverige) 
Sverige påtalar att beskrivningen för 
testserie 6(b) angående vilket 
initieringssystem som ska väljas bör 
förtydligas och tydligt ange att det 
system som väljs ska vara det som 
resulterade i massexplosion i 6(a)-testet. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-78e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-81e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-19e.pdf
https://public36http/www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-82e.pdf
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Dokument Titel och sammanfattning Synpunkter 

2018/85 
(2018/33 
+INF.9 
+INF.33 
+INF.46) 
 

Föreslagna kriterier för ett ändrat 
klassificeringssystem för explosiva 
ämnen i GHS (Sverige+ 
ordföranden i arbetsgruppen för 
explosiver) 
En arbetsgrupp ledd av Sverige har 
sedan 2015 arbetat med revidering av 
kapitel 2.1 i GHS gällande explosiva 
ämnen och föremål för att anpassa det 
bättre till andra situationer 
(lagring/hantering) än transport. Ett 
nytt klassificeringssystem med 
tillhörande kriterier föreslås. 
Dagens klassificeringssystem är baserat 
på bestämmelserna för transport där 
förpackning eller konfiguration är 
avgörande för klassificering, eftersom 
förpackningen/ konfigurationen är 
utformad för att mildra explosiv effekt. 

 

2018/87 
(2018/48) 

Tillämpning av tabell för 
klassificering av fyrverkeriartiklar 
(defaulttabellen) med 
pyrotekniska föremål, UN 0431 
(USA) 
Tabellen i 2.1.3.5.5 (klassificering av 
fyrverkeriartiklar) är begränsad till 
fyrverkerier med UN 0333-0337. USA 
anser att föremål som är ämnade för 
teatraliska effekter och klassificerade 
som UN 0431, 1.4G, ska kunna tillämpa 
tabellen i 2.1.3.5.5. 

 

2018/113 
(INF.24) 

Tilldelning av LP101 till fler poster 
i farligt gods-listan 
(Storbritannien) 
Storbritannien återkommer med förslag 
om att fler ämnen och föremål i klass 1 
ska få förpackas enligt LP101. Detta 
gäller för 35 ämnen idag som tilldelats 
förpackningsinstruktion P130.  

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-85e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-20e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-33e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-7e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-53-INF9e-UN-SCEGHS-35-INF10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-53-INF33e-UN-SCEGHS-35-INF15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-53-INF46e-UN-SCEGHS-35-INF16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-87e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-113e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-113e.pdf
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2018/114 
(INF.24) 

Överföring av de särskilda 
förpackningsbestämmelserna 
PP67 och L1 till en ny 
särbestämmelse (Storbritannien) 
Författarna föreslår att PP67 och L1 
stryks från förpackningsinstruktion 
P130 och LP101 och att texten istället 
placeras i en särbestämmelse som 
kopplas till de aktuella UN-numren. 

 

INF.13 Klassificering av explosiver och 
flödesschema med kriterier som 
stöd för subkategori 2 i kapitel 2.1 i 
GHS (USA, IME och SAAMI) 
USA, IME och SAAMI föreslår att 
detaljerade kriterier och ett 
flödesschema införs för klassificering av 
explosiver i kapitel 2.1 i GHS.  

 

2. (c) Listning, klassificering och förpackning 

2018/75 
(2018/13 
+INF.6) 

Klassificering av självuppblåsande 
utrustning (Tyskland) 
Vid förra mötet beskrev Tyskland en typ 
av självuppblåsande flytutrustning som 
används i syfte att bärga material under 
vatten, s.k. SRD-utrustning. De ansåg 
vid att nuvarande benämning för UN 
2990, livräddningsutrustning skulle 
kunna användas. Efter diskussionen 
återkommer nu Tyskland med ett nytt 
förslag där de föreslår att UN-numren 
som finns för föremål (UN 3537-3548) 
ska kunna användas för produkter som 
självuppblåsande flytutrustning, 
självuppblåsande jacka och hjälm (t.ex. 
hövding). Dessa UN-nummer kan 
endast användas i de fall utrustningen 
kan exkluderas från klass 1 (2.1.3.6.4). I 
de fall utrustningen inte kan exkluderas 
så föreslås att ett nytt UN-nummer 
införas i klass 1.  

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-114e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF13e-UN-SCEGHS-36-INF10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-75e.pdf
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2018/76 
(INF.23) 

Ändringar i 
förpackningsinstruktion P400 och 
P404 (CEFIC) 
CEFIC föreslår ändringar gällande 
skruvförslutning med tätning i P400 (UN 

2845, 2870, 3254, 3392 och 3394) och P404 (UN 

1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 

2881, 3200, 3391 och 3393). 
Författarna önskar att motsvarande 
bestämmelser som finns angivna för 
förslutningar i P601, P602 eller P804 
ska vara tillåtna.  

 

2018/79 
(INF.50) 

Undantag för polymeriserande 
ämnen (CEFIC) 
CEFIC återkommer med förslag om att 
införa undantag för små kollin av 
polymeriserande ämnen i klass 4.1. De 
motiverar detta med att det finns 
motsvarande undantag för klass 1 i 
2.1.3.6.4. Undantaget som föreslås ska 
baseras på 2.1.3.6.4 (a) och (b). 
Undantaget ska inte få utnyttjas för 
större mängder av polymeriserande 
ämnen som transporteras i IBC-
behållare eller tankar. 

 

2018/95 
(INF.26) 

Teknisk benämning för 
miljöfarliga ämnen i klass 9 (UN 
3077 och UN 3082) (IPPIC) 
Denna fråga har diskuterats tidigare vid 
ett antal möten. Vid en transport av 
miljöfarliga ämnen så ska den tekniska 
benämningen införas i 
godsdeklarationen. Den tekniska 
benämningen ska vara en ”vedertagen 
kemisk benämning”. IPPIC vill ta bort 
kravet på att lägga till denna kemiska 
benämning eftersom de anser att en 
räddningsinsats för miljöfarliga ämnen 
vid en olycka inte skiljer sig beroende på 
vilken typ av ”ämne” som ingår i t.ex. 
färg med UN 3082. Vid förra mötet 
konstaterades dock att en indikation på 
vilket ämne det rör sig om är viktigt ur 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-73e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-79e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-95e.pdf
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saneringssynpunkt. IPPIC föreslår nu att 
en ny särbestämmelse tas fram som 
anger att transportbenämningen för UN 
1210, 1263 och 3066 kan anses vara en 
teknisk benämning. Dessutom föreslås 
ändringar i 3.1.2.8.1.1.  

2018/104 
+INF.9 
(INF.11) 

Omarbetning av spanska 
benämningar för UN-nummer 
(Spanien) 
Spanien föreslår ett antal ändringar för 
de spanska benämningarna i den 
spanska utgåvan. I INF.9 presenteras de 
faktiska förslagen. 

 

2018/105 
+INF.7 
(INF.32) 

Transport av bariumkarbonat som 
ej farligt gods (Spanien) 
Spanien återkommer nu med ett förslag 
om att särbestämmelse 177 ändras för 
att förtydliga att bariumkarbonat inte är 
farligt gods. I SP177 anges idag att 
bariumsulfat inte omfattas av 
bestämmelserna. Spanien presenterar 
mer bakgrundsdata om bariumkarbonat 
och i INF.7 presenteras 
säkerhetsdatabladet för ämnet. 

 

2018/107 
(2018/45) 

Märkning av innerbehållaren i en 
integrerad IBC-behållare (Belgien) 
Belgien påtalade problematik med 
tolkning av 6.5.2.2.4 angående 
märkningen av innerbehållaren av en 
integrerade IBC-behållare vid förra 
mötet. Nu återkommer de med ett 
reviderat förslag för att förtydliga 
placeringen och synligheten av 
märkningen på innerbehållaren. 

 

2. (d) Elektriska lagringssystem 

2018/110 
+INF.8 
(INF.45+ 
INF.45/Add.
1) 

Natriumnickelklorid (Schweiz) 
Schweiz återkommer med förslag om att 
batterier med natriumtetrakloralu-
minat ska undantas från 
bestämmelserna. I särbestämmelse 239 
(tillordnad UN 3292) föreslås text om 
att celler och batterier som innehåller 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-104e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF9e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF7e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2018-GE-INF21e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF8e.pdf
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natriumtetrakloraluminat är 
undantagna när de transporteras kalla 
under 98 °C. I INF 8 presenteras olika 
testresultat.  

2018/115 
(INF.41) 

Dimensioner på 
litiumbatterimärkningen (PRBA 
och RECHARGE) 
PRBA och RECHARGE föreslår att 
märkningen i 5.2.1.9.2 som ska 
användas när litiumbatterier 
transporteras enligt särbestämmelse 188 
minskas och ska ha samma dimensioner 
som andra etiketter och märkningar dvs. 
till 100 mm x 100 mm. De föreslår även 
att de yttre dimensionerna på märkning 
av små förpackningar får minskas till 
50 mm × 50 mm förutsatt att 
märkningen förblir tydligt synlig. Detta 
motsvaras av de bestämmelser som 
gäller för begränsade mängder. 

 

2018/117 Undantag i 1.1.1.2 (Schweiz) 
….Enbart på franska ännu 

 

2018/118 Omfattning av undantagen i 1.1.1.2 
(Schweiz)  
….Enbart på franska ännu 

 

INF.12 Möte med arbetsgruppen 
angående klassificering av 
litiumbatterier  
(IATA) 
IATA informerar om att mötet kommer 
äga rum I IATA:s lokaler som ligger nära 
Geneves flygplats. 

 

2. (e) Transport av gaser 

2018/66 
(2018/24) 

Uppdatering av LC50-värden i P200 
(ISO) 
Vid förra mötet föreslog ISO att LC50-
värden för UN 1008, 1859, 2188, 2196, 
2198, 2202, 2534 och 2676 bör ändras 
baserat på att ISO 10298:1995 som 
ursprungligen användes som referens 
för införandet av LC50-värden har 
uppdaterats i 10298:2018. ISO anser att 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-115e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF12e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-66e.pdf
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en harmonisering bör ske mellan den 
uppdaterade standarden och P200 i FN- 
rekommendationerna. Eftersom data 
saknades så återkommer ISO nu med 
litteraturreferenser för dem.  

2018/77 
(INF.11) 

Kemikalier under tryck: UN 3500, 
ändring av 
förpackningsinstruktion P206 för 
gasbaserade släcksystem (CEFIC) 
Ett nytt förlag i frågan från CEFIC 
presenteras angående att ändra 
bestämmelser för UN 3500 och 
förpackningsinstruktion P206. De 
motiverar detta med att bestämmelserna 
för de ämnen och inneslutningar som 
används i släcksystem bör harmoniseras 
med t.ex. UN 1044 och 1956. Stora 
tryckkärl är vanliga och därför föreslås 
att storflaskor ska tillåtas. De önskar 
även att intervallet för återkommande 
kontroll utökas från 5 år till 10 år. 
Förslaget baseras på alternativ 2 som 
presenterades vid förra mötet. 

 

2018/106 
(2018/36 
+INF.42) 

Bestämmelse för transport av 
engångsbehållare av gas som 
transporteras som avfall (Irland)  
Irland föreslår att engångsbehållare för 
gas ska kunna transporteras som avfall 
med bestämmelser motsvarande de som 
redan finns för aerosoler som 
transporteras som avfall. De föreslår att 
särbestämmelse 327 och 
förpackningsinstruktion LP200 ändras 
för att inkludera engångsbehållare för 
gas samt att en ny särbestämmelse för 
P003 införs. 

 

2. (f) Övriga kvarstående frågor 

2018/69 
(INF.25) 

Justering avseende språkversioner 
i 5.4.1.5.1 (Belgien) 
Belgien påtalade vid förra mötet att den 
franska och engelska texten skiljer sig 
avseende vilka uppgifter som ska anges i 
godsdeklarationen i 5.4.1.5.1. Efter 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-77e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-106e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-69e.pdf
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diskussionen vid detta möte 
återkommer de nu med ett nytt förslag 
där de föreslår att den franska versionen 
ska ändras enligt den engelska utgåvan. 

2018/71 
(2018/16) 

Förslag att inkludera SP 653 i ADR 
till FN-rekommendationerna 
(EIGA) 
EIGA återkommer med föreslag om att 
UN 1006 Argon, UN 1013 Koldioxid, UN 
1064 Helium och UN 1066 Kväve ska 
kunna transporteras enligt samma 
lättnad som finns i ADR (SP 653) i de 
fall produkten av provtryck och volym är 
högst 15,2 MPa·liter i gasflaskorna. 
Koldioxiden används i s.k. 
”kolsyrepatroner” för att kolsyra 
drycker. Nytt från förra mötet är 
undantaget nu föreslås att gälla för alla 
transportslag utom för flyg. Dessutom 
föreslås att de särskilda 
förpackningsbestämmelserna i 4.1.6 ska 
följas och flaskorna ska täthetsprovas 
efter fyllning. 

 

2018/74 
(2018/49 
+INF.44 
+INF.53) 

Multipla märkningar av 
förpackningar, inklusive IBC-er 
och storförpackningar, vilket 
indikerar överensstämmelse med 
mer än en provad 
konstruktionstyp (Tyskland) 
Tyskland föreslår att informationen i 
godsdeklarationen i 5.4.1.5.1 avseende 
vilken typ av kolli som används ska 
förtydligas att typen ska vara ett 
typgodkänt kolli. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-71e.pdf
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2018/91 
(INF.55) 

Förslag om nytt kapitel 6.10. 
Bestämmelser för konstruktion, 
tillverkning, kontroll och provning 
av UN-tankar med tankskal av 
tillverkade av olika material för 
transport av klass 2 ämnen (ej 
kylda kondenserade gaser) 
(Ryssland) 
Ryssland återkommer med ett förslag 
om att arbete påbörjas med att ta fram 
bestämmelser för transport av ej kylda 
kondenserade gaser (klass 2) i UN-
tankar tillverkade av olika material. 
Detta arbete föreslås påbörjas efter att 
bestämmelser tagits fram för 
användning av UN-tankar tillverkade av 
fiberarmerad plast för klasserna 3, 5.1, 
6.1, 6.2, 8 och 9. 

 

2018/92 
(INF.54) 

Beräkning av beräkningstryck 
(Ryssland) 
Ryssland återkommer med förslag om 
ändring för definitionen av 
beräkningstryck i 6.7.3.1 (ii) för UN-
tankar som transporterar ej kylda 
kondenserade gaser. De anser att 
vätskepelartryck som bestäms utgående 
från de statiska krafterna inte längre ska 
utgå från maximal bruttovikt enligt 
6.7.3.2.9 utan från högsta tillåtna last. 

 

2018/96 
(2018/34 
+INF.60) 
 

Minsta väggtjocklek för metall 
IBC-behållare (SSCA) 
Författarna lämnar ett nytt förslag om 
att kravet på att ange minsta 
väggtjocklek i millimeter för IBC-
behållare av metall med en volym under 
1500 l stryks i 6.5.2.2.1 och att avsnitt 
6.5.5.1.6 stryks.  

 

2018/98 
(INF.13 
+INF.13/Ad
d.1) 

Harmonisering av kravet 
”lämpliga i konstruktionstekniskt 
avseende” (Tyskland och CEFIC) 
Bestämmelserna om att lastbärare ska 
vara lämpliga i konstruktionstekniskt 
avseende för transport av explosiver, 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-91e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-92e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-96e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-34e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-53-INF60e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-98e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-53-INF13e.pdf
ttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-53-INF13a1e.pdf
ttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-53-INF13a1e.pdf
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anges i 7.1.3.3. Det finns motsvarande 
bestämmelser i IMDG-koden för klass 1 
med undantag för riskgrupp 1.4 och i 
ADR/RID gäller bestämmelserna för alla 
klasser. Tyskland och CEFIC anser att 
bestämmelserna behöver harmoniseras i 
de olika transportregelverken. De 
undrar vilka tekniska argument som 
ligger bakom gränsen på 19 mm för 
bucklor och utbuktningar samt 
argumentet gällande skarvar som 
infogas vid reparation. Författarna 
föreslår ändringar i 7.1.1.6 så att de 
gäller för alla klasser och inte bara 
lastbärare innehållande klass 1. 
Dessutom föreslås vissa 
konsekvensändringar i 4.3.1.15 för 
visuell kontroll av bulkcontainrar. 

2018/99 
(INF.28  
+INF.64) 

Arbetsgrupp angående UN-tankar 
av fiberarmerad plast (FRP) 
(AIESG) 
Vid förra mötet träffades en arbetsgrupp 
och diskuterade eventuellt kommande 
bestämmelser om användning av UN-
tankar tillverkade av fiberarmerad plast 
för klasserna 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 och 9. 
Även vid detta möte kommer ett möte 
ske och AEISG önskar att arbetsgruppen 
även beaktar att ämnen i klass 1 ska få 
transporteras i dessa plasttankar. 

 

2018/100 
(2018/43) 

Kapitel 6.7 och särbestämmelser 
för UN tankar (Belgien) 
Vid förra mötet antogs ett förtydligande 
avseende TP19 som gäller för UN 1017, 
klor och UN 1079, svaveldioxid. Belgien 
återkommer nu med ett förslag att 
ytterligare ändra texten i TP19 och 
införa en referens till minsta 
godstjocklek i 6.7.3.4. Belgien föreslår 
även att text införs i bestämmelserna om 
minsta godstjocklek i 6.7.3.4.1 och 
6.7.4.4.1 som anger att särbestämmelser 
för UN-tankar måste tas i beaktning. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-99e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-99e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-100e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-100e.pdf
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Slutligen föreslås mindre redaktionell 
ändring i 6.7.2.2.16. 

2018/109 
(2018/57 
+INF.30) 

Bestämmelser för dataloggning 
och annan utrustning som 
innehåller elektriska lagrings- och 
produktionssystem som används 
under transport (Nederländerna) 
Vid tidigare möte har denna fråga om 
lastbärare, utrustning för dataloggning 
och utrustning för spårning av gods, 
vilka innehåller litiumbatterier, ska 
anses vara farligt gods. Ett antal 
arbetsgrupper har även diskuterat 
frågan. Författarna lämnar nu ett förslag 
till att dels undanta utrustning i 1.1.2.1 
som drivs av elektriska lagrings- och 
produktionssystem som används av 
transportmedlet. De föreslår även ett 
nytt delavsnitt 5.4.4 för denna typ av 
utrustning.  

 

2018/111 
+INF.10 
+INF.11 

Arbetsgrupp angående UN-tankar 
av fiberarmerad plast (FRP) + 
Tidtabell för projektet 
(Ordförande för arbetsgruppen) 
+Förslag på bestämmelser för 
FRP-tankar (Tyskland) 
Ordförande i gruppen informerar om att 
ett möte om generella konstruktions- 
och tillverkningsbestämmelser för 
bestämmelser om UN-tankar av 
fiberarmerad plast kommer att ske den 
26-27 november., parallellt med 
subkommittémötet. I INF.10 presenteras 
en tidtabell för arbetet. Tyskland ger 
förslag i INF.11 på bestämmelser som 
ska gälla för dessa UN-tankar. Tyskland 
anser att de förslag som arbetsgruppen 
har diskuterat inte är tillräckliga. Detta 
motiveras bland annat av: 
-en ytterligare säkerhetsfaktor för 
beräkning av godstjocklek 
-förbättring av beräkningsmetoder för 
godstjocklek och förband och  

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-109e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-109e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF10e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF11e.pdf
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-krav på att metallkomponenter ska 
finnas integrerade i tankskalet. 

2018/112 
(INF.15) 

UN-tankar där datum för kontroll 
har passerats och tankar som 
tidigare har lastas med ej farligt 
gods som sedan lastas med farligt 
gods (Storbritannien) 
Storbritannien tog upp denna fråga vid 
förra mötet och återkommer nu med 
förslag om att införa bestämmelser i 
6.7.2.19.1 för att vad som gäller för UN-
tankar där datum för mellanliggande 
och/eller periodiska kontrollen har 
passerats. De föreslår att 5-årskontrollen 
måste genomföras i de fall kontrollen 
har missats. 

 

INF.16 
 
(2018/38) 

Giftighet vid förtäring och/eller 
vid hudkontakt (Sekretariatet) 
Vid föregående möte diskuterades 
motsägelser mellan den engelska och 
den franska versionen när det gäller text 
i 2.0.3.1, 2.8.2.4 och 2.6.2.2.4.1. 
Motsägelserna presenteras i tabellform 
tillsammans med ursprunglig text som 
antogs i december 1992 och bör ses över 
av subkommittén. 

 

3. Global harmonisering av regler för transport av farligt gods med FN-
rekommendationerna 

   

4. Vägledande principer för FN-rekommendationerna 

   

5. Samarbete med IAEA (radioaktiva ämnen) 

   

6. Nya förslag om ändringar av FN-rekommendationerna 

2018/63 
+INF.5 

Rättelser till UN 2383 – 
Dipropylamin (Tyskland) 
Tyskland föreslår att sekundärfara 
giftighet (6.1) ska införas för UN 2383. 
De motiverar detta med att i den 
harmoniserade klassificeringen som är 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-112e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-38e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-61e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF5e.pdf
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förtecknad i bilaga VI till CLP-
förordningen så anges att ämnet är 
giftigt. Dessutom anges i ECHA:s 
(Europeiska kemikaliemyndigheten) 
databas att dipropylamin har denna 
sekundärfara. I INF.5 presenteras 
testdata för ämnet.  

2018/72 Föremål som innehåller farligt 
gods i reducerade mängder 
(Tyskland) 
Tyskland föreslår att föremål som 
innehåller farligt gods under de gränser 
som finns för reducerade mängder ska 
undantas från bestämmelserna om 
farligt gods. 

 

2018/73 Redaktionella ändringar till FN-
rekommendationerna (Tyskland) 
Tyskland föreslår mindre ändringar i SP 
172(d), P200(3), P301(1) och P301(2). 
Slutligen önskar Tyskland att en 
diskussion sker om vilken av termerna 
”solid plastic” eller ”rigid plastic” som 
ska användas. Utifrån diskussionen 
återkommer troligen Tyskland att 
återkomma med ett förslag till ett 
framtida möte. 

 

2018/83 Tillämpning av 
förpackningsinstruktion LP906 
(RECHARGE, OICA, PRBA och 
COSTHA) 
P911 och LP906 har tagits fram för att 
erbjuda förpackningslösningar för 
skadade eller defekta celler och batterier 
med UN 3090, 3091, 3480 och 3481 
som är benägna att snabbt falla isär, 
reagera farligt, alstra lågor eller generera 
farlig värmeutveckling eller avge giftiga, 
frätande eller brandfarliga gaser eller 
ångor under normala 
transportförhållanden. Enligt P911 får 
flera batterier förpackas tillsamman, 
medan LP906 anger att varje 
förpackning bara får innehålla ett 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-72e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-73e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-83e.pdf
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enstaka batteri. Branschen anser att det 
bör vara tillåtet att placera flera stora 
batterier i en storförpackning för att 
optimera användningen och för att 
undvika omotiverade investeringar i 
flerförpackningslösningar. De föreslår 
att LP906 ändras så att första meningen 
efter introduktionen lyder: ”För ett 
enstaka batterier och en enstaka 
utrustning som innehåller batterier:…” 

2018/84 Ändring av 38.3.3 (g) i 
Testhandboken 
(RECHARGE+PRBA) 
I testhandboken anges i 38.3.3 vilka 
tester som krävs för olika typer av celler 
och batterier. Författarna påpekar nu att 
det krävs en ändring i 38.3.3 (g) för att 
förtydliga att ett sammansatt batteri 
som inte är utrustat med 
överbelastningsskydd som endast är 
konstruerad för användning som en 
komponent i ett större monterat batteri, 
i utrustning eller fordon, inte behöver ha 
ett sådant överbelastningsskydd. Denna 
lättnad finns för batterier i 38.3.3 (d) 
oavsett storlek och energiinnehåll vilket 
motiverar att även sammankopplade 
batterier över 6200 Wh i 38.3.3 (g) bör 
undantas från kravet. 

 

2018/89 Gasflaskpaket (Kanada) 
Kanada föreslår att kravet i 4.1.6.1.6 
angående att gasflaskpaket inte får fyllas 
med ett tryck som överstiger det lägsta 
arbetstrycket för någon gasflaska i 
paketet tas bort. De anger att standarden 
som anges i 6.2.2.1.6 (10961:2010 
Gasflaskor - Flaskpaket - Beräkning, 
tillverkning, provning och kontroll) 
kräver att varje gasflaska i paketet måste 
ha samma provtryck och därmed även 
samma arbetstryck. 

 

hthttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-84e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-89e.pdf
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2018/97 Transport av polymeriserande 
ämnen som avfall (Tyskland) 
Tyskland påtalar att transporter av 
polymeriserande ämnen som avfall är 
vanligt förekommande. Däremot så 
saknas i dessa fall bland annat kunskap 
om kontroll – och nödtemperatur och 
om någon förändring av 
ursprungskemikaliernas 
sammansättning har skett. Därför är det 
svårt att följa tillämpliga bestämmelser i 
SP386, 5.4.1.5.5 och 7.1.5. Tyskland 
önskar därför att nya bestämmelser 
tillförs i SP386 (c) som anger vad som 
gäller för polymeriserande ämnen som 
avfall och transporteras till slutligt 
omhändertagande eller återvinning. 

 

2018/102 Optisk skillnad på etiketter för 
gaser (Spanien) 
Olika etiketter i olika klasser skiljer sig 
endast genom att siffran för den 
specifika klassen anges i botten av 
etiketterna. Detta gäller för delklass 2.1 
(brandfarliga gaser) och klass 3 
(brandfarliga vätskor). Samma situation 
råder för delklass 2.3 (giftiga gaser) och 
klass 6.1 (giftiga ämnen). Spanien anser 
att den rådande situationen är olycklig 
för att kunna göra en snabb och korrekt 
insats vide en eventuell olycka. De anser 
att det vore bättre att etiketterna att 
skilde sig mer åt via en färgskillnad 
också. Därför föreslår Spanien att 
etiketten för delklass 2.1 och delklass 2.3 
ska ha nedre grön halva på etiketten. 
Detta eftersom delklass 2.2 (icke giftiga 
icke brandfarliga gaser) är helt grön. 
Spanien påtalar att denna ”logik” redan 
finns för klass 5.2 (organiska peroxider) 
där etiketten har en röd övre halva och 
gul undre halva. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-97e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-102e.pdf
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INF.15 Skillnader mellan engelska och 
franska versionerna i 6.8.3.3 (c) 
(ii) och 6.7.3.5.5 i FN-
rekommendationerna (Belgien) 
Belgien förslår små ändringar i den 
franska respektive engelska utgåvan. 

 

7. Frågor relaterade till GHS 

7. (a) Kriterier för vattenreaktivitet 

   

7. (b) Tester för oxiderande ämnen 

2018/116 
(2018/35 
+INF.56) 

Tester för oxiderande vätskor (UN-
test O.2) och oxiderande fasta 
ämnen (UN-test O.1 och O.3) 
+Konsekvensändringar när 
cellulosa ersätts i 
testbeskrivningar (Frankrike) 
Frankrike redovisar förslag på ändringar 
i testhandboken för Test O.1-Test O.3. 
Dessutom behöver fortfarande mer 
arbete utföras och Frankrike föreslår att 
detta arbete fortsätter under den 
kommande tvåårsperioden 2019-2020. 

 

7. (c) Uppdatering av referenser till OECD-vägledningar 

2018/70 
(2018/30 
+INF.34 
+INF.71) 

Revidering av 2.8.3.2 av FN 
rekommendationerna baserad på 
den reviderade OECD Guideline 
431 som tillåter delkategorisering 
för frätande på hud (EU) 
OECD Guideline 431 for the testing of 
chemicals "In Vitro Skin Corrosion: 
Human Skin Model Test" reviderades 
senast 2016 och tillåter 
delkategorisering. Efter en diskussion 
vid förra mötet återkommer EU och 
föreslår ändring av 2.8.3.2 angående 
inplacering i förpackningsgrupper. EU 
anser att om in vitro testerna visar att 
ämnet är frätande men att det inte är 
möjligt att särskilja mellan 
förpackningsgrupperna II och III, så får 
förpackningsgrupp II användas. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-116e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-24e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-70e.pdf
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7. (d) Användning av testhandboken utifrån GHS 

2018/61 + 
2018/62 
+2018/88 
+INF.3 
+INF.4 
+INF.6 
 
(2018/1 
+INF.3 
+INF.4 
+INF.5) 

Revidering av testhandboken 
(Ordföranden för 
explosivarbetsgruppen) 
Förslagen om revidering av 
testhandboken handlar om att göra den 
lämplig till att även använda vid 
hantering/lagring (GHS)och inte bara 
transport. Av praktiska skäl redovisas en 
version med synliga textändringar 
enbart på engelska i de olika INF-
pappren. INF.3 innehåller ändringar till 
del II (avsnitt 20-28), INF.4 till del III 
(avsnitt 30 – 37) och slutligen INF.6 till 
del II (avsnitt 28). 

 

7. (e) Övriga frågor 

2018/80 
+2018/101 
(2018/5 
+2018/60 
+INF.51) 

Förslag om att klassificera 
kemikalier under tryck inom 
kapitel 2.3 i GHS och SP 362 i FN-
rekommendationerna (CEFIC och 
EIGA) + Aerosoler – 
konsekvensändringar (FEA) 
Författarna föreslår att ett gemensamt 
kapitel 2.3 införs i GHS för aerosoler och 
kemikalier under tryck då dessa två 
typer har liknade faror. Kemikalier 
under tryck används att transportera 
vätskor förpackade med ett skikt av 
skyddande inert gas. Det ges förslag på 
gränsvärden för att kunna avgöra 
skillnad på kemikalier under tryck och 
gaser under tryck i särbestämmelse 362. 
FEA framför några ändringar som 
behöver ske i GHS kapitel 2.3 om 
dokument 2018/80 antas. 

 

2018/93 
(INF.20) 

Föreslag på mandat och 
beskrivning av arbete för olika 
kombinationer av fysiska faror 
(Tyskland) 
Tyskland presenterar vilket mandat och 
arbete som planeras att ska ske under 
kommande år för att diskutera hur och 
vilka farokombinationer som är 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-61e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-15e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-62e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-88e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-26e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF3e-UN-SCEGHS-36-INF3e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF4e-UN-SCEGHS-36-INF4e.pdf
http://www.unece.org/http:/www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-54-INF6e-UN-SCEGHS-36-INF5e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-80e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-25e.pdf
http://agressoweb.msb.local/AgressoM5/System/DocumentViewer.aspx?r=3%3ba05e054c-c97d-408a-9ea9-81fdd9251d6c%3bEI02&c=SB&p=1
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-60e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-11e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/UN-SCETDG-53-INF51e-UN-SCEGHS-35-INF17.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-93e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-21e.pdf
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relevanta och möjliga att tilldela 
kemikalier med olika fysikaliska faror. 
Arbetet ska utföras av grupp under GHS. 

2018/94 Föreslagen ändring i 
klassificeringskriterierna för 
brandfarliga vätskor i kapitel 2.3 i 
GHS (IPPIC) 
IPPIC föreslår att bestämmelserna för 
GHS harmonieras med de som gäller för 
transport där vissa brandfarliga vätskor 
inte behöver klassificeras. Detta finns 
redan reglerat i CLP-förordningen 
(regler för klassificering, märkning och 
förpackning av kemiska produkter) 
inom Europa idag. Författarna önskar 
att anmärkning 2 i 2.6.2 i GHS tas bort 
och en ny text motsvarande den som 
redan finns i CLP-förordningen införs i 
2.6.2.2. Det föreslås att vätskor med en 
flampunkt högre än 35 °C inte behöver 
klassificeras i kategori 3 om negativa 
resultat fås vid testet L.2 för underhåll 
av förbränning i avsnitt 32, del III, i 
testhandboken. 

 

8. Arbetsprogram för tvåårsperioden 2019-2020 

2018/103 Revidering av namn för kemiska 
ämnen (Spanien) 
Spanien föreslår att de kemiska 
benämningarna ses över och uppdateras 
till mer aktuella namn, i linje med 
systematiken och reglerna enligt IUPAC. 
Spanien är villigt att leda en 
korrespondensarbetsgrupp för att göra 
en systematisk översyn. 

 

2018/108 
(2018/54 
+ INF.8) 

Harmonisering med IAEA 
angående Safe Transport of 
Radioactive Material (IAEA) 
Vid föregående möte föreslog IAEA ett 
antal ändringar som bygger på de 
ändringar som genomförts i 
”Regulations for the Safe Transport of 
Radioactive Material, SSR-6, Rev.1”. De 
flesta av dessa ändringar antogs förutom 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-94e-ST-SG-AC.10-C.4-2018-22e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-103e.pdf
https://public360.msb.local/personallibraries/msb/camos/viewed%20files/MSB%202018-00774-17%20Yttrande%20fr%C3%A5n%20Pohttp:/www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2018-108e.pdf
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1.5.2.5 och 1.5.2.6. IAEA presenterar nu 
information som förtydligar varför 
ändringar bör ske i dessa delavsnitt. 

9. Resolution 2019/… för ECOSOC 

   

10. Val av ordförande och vice ordförande för tvåårsperioden 2019-2020 

   

11. Övriga frågor 

   

 

 

 


