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Avdelningen för utveckling av samhällsskydd 
Enheten för säker hantering av farliga ämnen 
Camilla Oscarsson 
+46105405430 
camilla.oscarsson@msb.se 

Ert datum 
 

Er referens 
 

Sändlista (e-post) 
  

Inbjudan till samrådsmöte inför Jointmötet 
 
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 möten som Sverige har 
möjlighet att påverka reglerna genom att föreslå ändringar och att rösta för 
eller emot en ny eller ändrad bestämmelse. 
 
Jointmöte, för transport av farligt gods på väg och järnväg 
Inför mötet som startar i mitten av september har MSB gjort en 
sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras. Förslagen medför 
ändringar i ADR/RID 2019.  
MSB önskar synpunkter på de förslag som berör Din organisation och kommer 
inför det internationella mötet att beakta de synpunkter som lämnats senast 
den 7 september och besluta vilken position Sverige ska anta vid respektive 
förslag på mötet.  
 

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

 Mötesrum L423 

Tid:  Torsdagen den 7 september 2017, kl. 10.00 - 12.30 

OBS!  Deltagande anmäls senast måndagen den 4 september via e-post till  
camilla.oscarsson@msb.se eller josefine.gullo@msb.se 

 Det går också att delta via videolänk eller telefon. 

mailto:camilla.oscarsson@msb.se
mailto:josefine.gullo@msb.se
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Sammanställning av dokument till Joint-mötet 
(RID/ADR/ADN) 

Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the 
Transport of Dangerous Goods, den 19–29 september 2017 i Geneve 

 
Dokument 
ECE/TRANS/ 

WP.15/AC.1/XX 

Titel och sammanfattning Synpunkter 
 

1. Antagande av dagordningen   

/147 + 
/147/Add.1  
 
INF.3 
 

Agenda för mötet 
Lista över dokument under varje 
agendapunkt 
 Tidtabell för möte 

 

2. Tankar  

2017/31 Förslag att tillåta fler ämnen att 
transporteras i tankar med 
skyddsbeklädnad eller 
skyddsbeläggning (Ryssland) 
Vid mötet i september 2016 beslöts att 
användningen av tankar med 
aluminiumlegering ska regleras genom att 
en särbestämmelse (TU42) antogs för vissa 
ämnen som är frätande. Ryssland föreslår 
nu att även UN 3266 tilldelas denna nya 
TU42. 

 

2017/36 
(INF.11) 

Hålltid – Information i 
transportdokumentationen 
(Belgien) 
Belgien föreslog vid förra mötet att 
hålltiden (den tid en tank för djupkylda 
gaser är garanterad att hålla rätt 
temperatur) ska anges i 
transportdokumentationen även för UN-
tankar. Detta krävs idag endast för 
cisternvagnar och tankcontainrar (5.4.1.2.2 
(d)). Belgien återkommer nu med ett 
officiellt dokument i frågan. 

 

  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-147e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-147a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-GE-INF3e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-31e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-36e.pdf
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2017/38 
(2017/22) 

Rapport från informella 
arbetsgruppen avseende kontroll 
och certifiering av tankar 
(Storbritannien) 
Den 6-8 juni 2017 hölls ett möte och 
resultatet presenteras i detta dokument. 
Arbetsgruppen önskar få synpunkter på 
förslagen till ändringar i delavsnitt 1.8.7 
om förfarande för bedömning av 
överensstämmelse och återkommande 
kontroll, införande av ett nytt delavsnitt 
6.8.1.5 som handlar om bedömning av 
överensstämmelse, typgodkännande and 
regler för kontroll samt några mindre 
justeringar i avsnitt 6.8.2-6.8.4. Ett nytt 
arbetsgruppsmöte kommer äga rum 12-14 
december 2017 där synpunkter från detta 
möte behandlas samt eventuella ändringar 
i delavsnitt 1.8.6. 

 

2017/40 
(2017/20) 

Tvärsnittsformen på tankskal 
(Nederländerna) 
Vid tidigare möten har olika varianter på 
tankar (cirkulära, elliptiska och 
koffertformade) diskuterats och vad som 
avses med dessa. Eftersom det finns 
tolkningsutrymme i bestämmelserna så 
föreslår nu Nederländerna att 
bestämmelserna förtydligas. 

 

3. Standarder  

2017/32 Information om arbetet rörande 
farligt gods inom CEN (CEN) 
CEN informerar Jointmötet om 
standardiseringsarbetet. Det föreslås att 
arbete sker inom sju olika områden inom 
CEN:s tekniska kommittéer 23, 268, 286 
och 296. Dessutom redovisas ett antal nya 
och ändrade standarder där arbete redan 
pågår. 

 

  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-38e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-40e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-32e.pdf
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4. Harmonisering med FN-rekommendationerna   

2017/25 Ändring av ansvar för delaktiga i 
transportkedjan Rumänien) 
I samband med genomgången av 
användning av begreppen ”hazard/danger” 
och ”risk” har Rumänien funnit några 
otydligheter och ger förslag på ändring i 
delavsnitt 1.4.1.1 angående skyldigheter 
hos delaktiga. 

 

2017/26+ 
2017/26 
Add.1 

Rapport från 
harmoniseringsarbetsgruppen 
(Sekr.)+ 
Föreslagna ändringar enligt 
harmoniseringsarbetsgruppen 
(Sekr.) 
Under mötet diskuterades de ändringar 
som beslutades för den 20:e utgåvan av 
FN-rekommendationerna och om och hur 
de ska införas i kommande ADR/RID 
2019. Särskilda ändringar som 
diskuterades mer ingående i själva 
rapporten från mötet (2017/26) och i 
dokument Add.1 presenteras ändringarna i 
detalj. Bland de ändringar som föreslås 
kan följande bestämmelser lyftas fram: 
- klassificering av ammoniumnitrathaltigt 
gödselmedel 
- nya bestämmelser för föremål 
- bestämmelser för kontrolltemperatur 
- kriterier för klassificering av frätande 
ämnen. 

 

2017/35 Ändring i 2.2.51.2.2. avseende 
ammoniumnitrathaltigt gödselmedel 
(Sverige) 
Sverige och några andra länder har gjort 
en översyn av bestämmelserna för 
klassificering av ammoniumbaserade 
gödselmedel eftersom dessa har upplevts 
som oklara och komplicerade. Huvudsyftet 
var att förtydliga befintliga bestämmelser i 
testhandbok och i FN-
rekommendationerna. Ändringarna i FN-
rekommendationerna innebär vissa 
konsekvensändringar föreslås för 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-25e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-26e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-26a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-26a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-35e.pdf
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ADR/RID, men som Sverige inte tycker är 
önskvärda. Sverige vill att nuvarande 
situation i ADR/RID bibehålls så att vissa 
sammansättningar av 
ammoniumnitrathaltiga gödselmedel inte 
ska kunna klassificeras om och 
transporteras i klass 5.1 efter ansökan och 
tillstånd av en behörig myndighet. Sveriges 
förslag är ändringar på de bestämmelser 
som föreslås i dokument 2017/26 Add.1. 

2017/39 Föremål som innehåller 
litiumbatterier eller 
litiumjonbatterier (Sverige och 
Tyskland) 
I FN-rekommendationerna har 
bestämmelser för föremål som är farligt 
gods införts och nu föreslås även detta för 
ADR/RID (2017/26 Add.1.) I kommande 
ADR/RID införs att föremål med UN 
nummer 3537 – 3548 som även innehåller 
litiumbatterier ska förses med etikett 9A 
eller märke för litiumbatterier. Sverige 
anser att detta inte är nödvändigt och att 
ett undantag i linje med existerande 
bestämmelser som finns för motorer och 
maskiner (UN 3528-3530) som innehåller 
litiumbatterier bör införas. Maskiner och 
motorer behöver inte förses med etikett 9A 
eller märke för litiumbatterier. 

 

INF.9 Bestämmelser för 
kontrolltemperatur i kapitel 7.1 
(Tyskland) 
Bestämmelserna om kontrolltemperatur 
flyttas från särbestämmelse V8 i avsnitt 
7.2.4  till ett nytt avsnitt 7.1.7 i ADR. 
Särbestämmelsen V8 omformuleras och 
ger nu endast hänvisning till 7.1.7. Detta 
medför att konsekvensändringar är 
nödvändiga i CV20 och CV21 i avsnitt 
7.5.11 och i 9.6.2. 

 

  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-26a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-39e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-26a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-GE-INF9e.pdf
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5. Förslag på ändringar i RID/ADR/ADN   

5 (a) Aktuella frågor  

 Inga förslag har skickats in hittills.  

5 (b) Nya förslag  

2017/27 
 

Ändring i särbestämmelse 666 
(Schweiz) 
Schweiz anser att SP 666 är för 
komplicerat skriven och föreslår vissa 
ändringar. SP 666 gäller för UN 3166 och 
UN 3171. 

 

2017/28 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 har därför uppfattningen att det 
vore lämpligt att inkludera ett allmänt krav 
om språk som ska användas för märkning 
av kolli i 5.2.1.2 detta skulle främja 
säkerheten genom att ett språk som är 
känt används, vara användarvänligt och 
underlätta tillsyn. Detta skulle också vara 
ett steg mot mer harmoniserade 
bestämmelser mellan olika länder. 

 

2017/29 Lista med ämnen som är 
klassificerade som högrisk gods 
(Tyskland) 
Tyskland vill komplettera listan över 
ämnen med hög riskpotential i avsnitt 
1.10.3. I dag finns brandfarliga och giftiga 
gaser med på listan. Tyskland vill nu 
komplettera med brandfarliga gaser som 
även är frätande, dvs. gaser med 
klassificeringskod ”FC”. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-27e.pdf
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/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-29e.pdf
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2017/30 Märkning av lastbärare med kollin i 
klasserna 1 – 9 (förutom UN 3077 
och 3082) som även har miljöfarliga 
egenskaper i mindre mängder enligt 
5.2.1.8.1 
Tyskland föreslår en ändring i 5.3.6.1 så att 
en lastbärare med kollin som uppfyller 
kraven i 5.2.1.8.1 inte behöver förses med 
märkningen för miljöfarliga ämnen. 

 

2017/37 Förtydligande av ”bruttovikt” i 
1.1.3.6 (Österrike) 
Österrike vill förtydliga texten i 1.1.3.6.3 
(”värdeberäknad mängd”) vad som avses 
med bruttovikt i kilo för föremål. Österrike 
undrar om förpackningen som finns runt 
föremålet ska räknas med eller inte. De 
anger två alternativ: 
- alt 1. Bruttovikt i kilogram av föremål och 
dess förpackning.  
- alt 2. Totalvikten i kilogram av föremål 
utan dess förpackning och 
hanteringsanordningar. 

 

2017/43 Diverse förslag för ändringar för 
förtydligande (Ryssland) 
Ryssland föreslår 10 olika ändringar som 
behöver rättas till och förtydligas eftersom 
de anser att det finns risk för feltolkningar. 
Ändringar berör bland annat: 
- korsreferenser i 2.2.7.2.4.6.1, 
2.2.9.1.3,6.1.1.1.(b) 6.4.11 
- ordalydelse i 6.10.1.2.1 
- onödig text i 6.8.3.2.21 

 

INF.8 Transport av förbjudet farligt gods 
via post (Storbritannien) 
Storbritannien informerar om att frakt och 
post genomgår screening före 
flygtransport, främst av säkerhetsskäl. Det 
har konstaterats att en hög förekomst av 
förbjudet farligt gods skickas med flyg som 
internationell och nationell post. I FN- 
rekommendationerna finns ett avsnitt som 
handlar just om restriktioner om farligt 
gods som skickas som post. Storbritannien 
vill ur harmoniserings- och 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-30e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-37e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-43e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-GE-INF8e.pdf
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säkerhetssynpunkt införa liknade 
bestämmelser i ADR/RID och önskar få 
synpunkter från andra länder. 

6. Tolkningar av RID/ADR/ADN  

2017/23 Tolkning av visuell kontroll i 7.5.1.2 
och 7.5.1.1: ”utrustning som 
används”  (Tyskland) 
Tyskland vill höra mötets syn på vad som 
avses med ”utrustning som används vid 
lastning och lossning” enligt andra 
punkten i 7.5.1.1 och 7.5.1.2. De undrar 
vilken typ av utrustning ska inspekteras 
och om brandsläckningsutrustning (8.1.4) 
och övrig utrustning och personlig 
skyddsutrustning (8.1.5) ska kontrolleras. 
Tyskland anser själva att denna utrustning 
bör omfattas av den visuella kontrollen. 

 

2017/24 Tolkning av begreppet ”transport” i 
avsnitt 1.2.1 (Rumänien) 
Rumänien jämför definitionen av 
”transport” i 1.2.1 med bestämmelserna för 
vad som krävs i godsdeklarationen enligt 
5.4.1. De anser att det bestämmelser inte 
är helt harmoniserade och önskar få en 
diskussion och ett förslag på tolkning av 
Jointmötet. I definitionen för transport 
anges att transporthandlingar med 
uppgifter om avsändningsort och 
mottagningsort ska kunna visas upp. I 
5.4.1.1 om uppgifter i godsdeklarationen 
krävs enbart uppgifter om avsändarens 
och mottagarens namn och adress. 

 

2017/41 
(ECE/TRANS/
WP.15/AC.1/14
6) 

Inverkan av 1.8.1 för behöriga 
myndigheter (Frankrike) 
Vid förra mötet påbörjades en diskussion 
om motsättning mellan bestämmelserna i 
avsnitt 1.8.1. som indikerar att behöriga 
myndigheter i fördragspart/stat får utföra 
administrativa kontroller (tillsyn) på deras 
territorium och den nationell lagstiftning 
som finns i vissa länder, vilken inte tillåter 
behöriga myndigheter att utföra kontroll 
av last på väg eller kontroll på företaget. Ur 
diskussionen uppstod frågan om hur en 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-23e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-24e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-41e.pdf
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fördragspart/stat kan stoppa en inresa till 
sitt territorium av ett fordon från en annan 
fördragspart/stat när det inte finns laglig 
möjlighet i den nationella lagstiftningen 
att utföra sådana kontroller. Frankrike 
återkommer nu med förslag för att 
underlätta att tillsyn ska kunna ske i alla 
länder. 

7. Rapporter från informella arbetsgrupper   

2017/33 Rapport från arbetsgruppen om 
alternativa metoder för 
återkommande kontroll  
av återfyllningsbara tryckkärl 
(AEGPL) 
AEGPL informerar om det arbete som 
genomförts i arbetsgruppen och de har 
diskuterat de frågeställningar som uppkom 
vid förra jointmötet. Arbetsgruppen 
föreslår två ändringar, ett nytt delavsnitt 
6.2.3.5.3 för icke UN-tryckkärl och nya 
bestämmelser för ”overmoulded cylinders” 
i form av definition och ny 
särbestämmelse. 

 

2017/42 
(ECE/TRANS/
WP.15/AC.1/14) 

Uppföljning av den informella 
arbetsgruppens arbete för att 
minska risken för en BLEVE-
simulering för tankar när de utsätts 
för brand (Frankrike) 
Frankrike informerar om de framsteg som 
INERIS (test/forskningsinstitut) gjort i 
sina beräkningar för att bedöma 
effektiviteten i system för skydd av tankar 
och hur tankar beter sig vid en brand. Data 
har erhållits från Nederländerna och 
branschorganet AEGPL. Det finns 
fortfarande möjligheter för länder att 
skicka in data till INERIS som de kan 
utvärdera.  

 

8. Olyckor och riskhantering    

INF.5 Rapport för den 10:e “workshopen” 
om riskhanteringen av farligt gods 
för väg, järnväg och inre vattenvägar 
(ERA) 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-33e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-42e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-GE-INF5e.pdf
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ERA presenterar arbetet som skett kring 
riskvärdering i samband med transport av 
farligt gods. Förhoppningsvis finns 
riktlinjer klara i början av 2017.  Nästa 
möte i arbetsgruppen äger rum 10-12 
oktober 2017 i Frankrike. 

INF.6 Andra delen av riskhantering för 
farligt gods (ERA) 
Vid senaste mötet om riskhantering 
konstaterades att det vore bra om en andra 
del av projektet påbörjas som handlar om 
själva implementeringen av riktlinjerna. 
Denna andra del kommer att äga rum 
2018-2020. ERA önskar få synpunkter på 
föreslagna aktiviteter för implementering. 

 

INF.7 Översikt över framtida struktur för 
riktlinjer om riskhantering för 
farligt gods (ERA) 
ERA informerar att strukturen består av 
tre stycken riktlinjer (”Framework guide”, 
Risk estimation guide’ och ‘Risk 
management and decision-making guide”) 
och en ordlista. Riktlinjerna som 
presenteras är under utarbetande och tros 
publiceras i början av 2018. 

 

9. Val av ordförande   

 Inga förslag har skickats in hittills.  

10. Kommande arbete   

 Inga förslag har skickats in hittills.  

11. Övriga frågor  

2017/34 
(2017/14+ 
INF.19) 

Transport av tryckkärl godkända i 
USA (DOT-flaskor) (EIGA) 
EIGA redovisar att ingen ny information 
finns sedan mötet i mars om läget i 
diskussionerna om ett eventuellt 
ömsesidigt erkännande av gasflaskor 
mellan Europa och USA. 

 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-GE-INF6e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-GE-INF7e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-2017-34e.pdf
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