Nya regler för transport av farligt gods
Den nya utgåvan av ADR-S (MSBFS 2015:1) träder i kraft 1 januari 2015.
Efter en övergångstid till 30 juni 2015 ska reglerna i den nya utgåvan
tillämpas. Glöm inte att märkningen med ”Fisken och Trädet” skall finnas
på tankfordon fr.o.m. 1.1. 2011. Märket ska placeras som en storetikett och
sitta omedelbart intill märkningsetiketten för brandfarlig vara.
Nedan redovisas utformningar av godsdeklaration och lastplan för
petroleumprodukter samt SPBI:s checklista för petroleumtransporter.
OBS! när UN 3475 Etanol- och bensinblandning finns på transportenheten
får den inte märkas med orangefärgade skyltar enligt 5.3.2.1.3 d.v.s. med
farlighetsnummer och UN-nummer för ämnet med den lägsta flampunkten.
Utöver godsdeklaration för respektive produkt samt lastplanen ska med
transporten följa en skriftlig instruktion. Denna utformas exakt enligt ADR-S
punkt 5.4.3.4. Observera att reviderade skriftliga instruktioner finns i
nya ADR-S. De gamla måste bytas ut senast 30 juni 2017.
I den skriftliga instruktionen anges att ett uppsamlingskärl ska medfölja
fordonet. Kärl bör vara av metall och försett med jordlina (vid bensintransporter).
Godsdeklaration
”TÖMD EJ RENGJORD I RETUR” enligt 5.4.1.1.6.2.3
Tillägg för varje produkt i godsdeklarationen ordet ”MILJÖFARLIGT” t.ex.
UN3475 Etanol- och bensinblandning med mer än 10% etanol, 3, II, (D/E),
miljöfarligt.
GLÖM EJ att det skall upprättas en lista på mottagare av produkten och
medföras under färd (alla produktslag inom lastplanen, utom UN 1202,
UN 1203, UN 1223).
Övrigt
Brandsläckare ska kontrolleras årligen. Datumangivelsen för nästa
inspektion av brandsläckare, bör anges så att årtalet skrivs ut med fyra
siffror för att undvika missförstånd. Volymer i Lastplan skall anges i m3
med en decimals noggrannhet.

Avsändare:

33
1203

Godsdeklaration

UN 1203 Bensin, 3, II, (D/E), miljöfarligt

Transport av bensin, mängd och placering av produkt är
angiven i lastplan enligt 5.4.1.4.1 i bilaga A till MSBFS 2015:1.

Returtransport av tömda men ej rengjorda tankar markeras
med en nolla i kolumnen för tömt fack och ”X” i raden för
TÖMD, EJ RENGJORD I RETUR.

Avsändare:

33
1268

Godsdeklaration

UN 1268 Petroleumdestillat N.O.S. (bensin
diesel), 3, II, (D/E), miljöfarligt

Transport av Petroleumdestillat N.O.S, mängd och placering
av produkt är angiven i lastplan enligt 5.4.1.4.1 i bilaga A till
MSBFS 2015:1.
Returtransport av tömda men ej rengjorda tankar markeras
med en nolla i kolumnen för tömt fack och ”X” i raden för
TÖMD, EJ RENGJORD I RETUR.

Avsändare:

30
1202

Godsdeklaration
UN 1202 dieselbränsle eller dieselolja eller
eldningsolja lätt , 3, III, (D/E), miljöfarligt

Transport av dieselbränsle/ dieselolja/eldningsolja lätt,
mängd och placering av produkt är angiven i lastplan
enligt 5.4.1.4.1 i bilaga A till MSBFS 2015:1.

Returtransport av tömda men ej rengjorda tankar
markeras med en nolla i kolumnen för tömt fack och ”X” i
raden för TÖMD, EJ RENGJORD I RETUR.

Avsändare:

30
1223

Godsdeklaration
UN 1223 Fotogen, 3, III, (D/E), miljöfarligt

Transport av fotogen, mängd och placering av produkt är
angiven i lastplan enligt 5.4.1.4.1 i bilaga A till MSBFS 2015:1.

Returtransport av tömda men ej rengjorda tankar markeras

med en nolla i kolumnen för tömt fack och X i raden för
TÖMD, EJ RENGJORD I RETUR.

Avsändare:

30
1863

Godsdeklaration
UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, 3, III, (D/E),
miljöfarligt

Transport av Flygfotogen, mängd och placering av produkt är
angiven i lastplan enligt 5.4.1.4.1 i bilaga A till MSBFS 2015:1.

Returtransport av tömda men ej rengjorda tankar markeras
med en nolla i kolumnen för tömt fack och ”X” i raden för
TÖMD, EJ RENGJORD I RETUR.

Avsändare:

33
3475

Godsdeklaration
UN 3475 Etanol- och bensinblandning
med mer än 10% etanol, 3, II, (D/E), miljöfarligt

Transport av etanol och bensinblandning, mängd och
placering av produkt är angivet i lastplan enligt 5.4.1.4.1 i
bilaga A till MSBFS 2015:1.

Returtransport av tömda men ej rengjorda tankar markeras
med en nolla i kolumnen för tömt fack och ”X” i raden för
TÖMD, EJ RENGJORD I RETUR.

Checklista – ADR för petroleumtransporter
Skriftlig instruktion med den utrustning som anges:
•en stoppkloss per fordon
•två varningsanordningar
•vätska för ögonsköljning
•en skyffel
•anordning för tätning av brunn/avlopp
•uppsamlingskärl av metall

För varje medlem i fordonsbesättningen:
•en varningsväst
•bärbar ljuskälla
•skyddshandskar
•ögonskydd

Övrig dokumentation och utrustning som skall medföras:
•lastplan
•ADR-fordonscertifikat i original
•ADR-förarintyg för tank
•brandsläckare med en minsta pulverkapacitet på 12 kg
•korrekta skyltar på bil och släp
•storetiketter, nr.3 och märkning ”Fisken och Trädet”

Dokumentation och utrustning utöver ADR:s regler enligt SPBI:s
rekommendationer:
•intyg om tankförarutbildning ”TYA”
•personlig skyddsutrustning och reservkläder
•saneringsutrustning

