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Förord
Handbok Farligt gods sjö (H FGS 2020) innehåller anvisningar, riktlinjer och
allmänna råd avseende hantering av farligt gods på örlogsfartyg.
Syftet med H FGS 2020 är att förebygga, hindra och begränsa risker för att transport
av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa
eller egendom.
H FGS 2020 vänder sig till fartygschefer och däckspersonal och ska användas vid
utbildning av personal för att tillämpa Försvarsmaktens säkerhetsbestämmelser
avseende hantering av farligt gods på örlogsfartyg.
För användning och transport av farligt gods ombord på örlogsfartyg gäller
Försvarsmaktens bestämmelser och de regler som anges i Reglemente Sjösäkerhet
ledning.
Styrande dokument som reglerar H FGS 2020 är sjölagen (1994:1009),
arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Därefter
hänvisas till Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2017:10) samt till
Transportstyrelsens föreskrifter.
Sjösäkerhetsinspektören ska utöva granskning och kontroll vad avser farligt gods på
örlogsfartyg (FIB 2017:10, kap 11, 4§).
Särskilda restriktioner som rör transport Teknisk order utgiven av FMV återges inte i
denna handbok.
Publikationen omfattas inte av sekretess.
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Läsanvisning
Handbok Farligt gods sjö är uppdelad i tre delar:
Hänvisningar till regler och styrande dokument
Hänvisningar finns i förordet samt i kapitel 1.
Handledning och anvisningar
I handboken finns information om vad farligt gods är för något, hur det ska förpackas
och dokumenteras. Vidare finner man anvisningar hur att hantera farligt gods
ombord både för eget bruk och som last. Handboken beskriver även hur farligt gods
hanteras i samband med transport av soldater i syfte att öva eller utöva strid eller
inom ram för övning eller annan militär insats.
Etiketter återgivna i denna handbok ska inte betraktas som förlagor utan som skisser.
Sammanfattning
Handboken avslutas med en sammanfattning om nio sidor. Syftet med
sammanfattningen är att vara ett stöd i tjänsten ombord på mindre fartyg för
målgruppen. Målgrupp för sammanfattningen av handboken är befälhavare för fartyg
med ett deplacement av 40 ton.
Sammanfattningen finns i Bilaga 1.
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1.

Grundläggande bestämmelser

1.1. Tillämpningsområde
Laglig grund
Laglig grund för bestämmelser för farligt gods finns beskrivet i sjölagen
(1994:1009), arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen
(1977:1166).
Externa transporter
Transporter av farligt gods som Försvarsmakten genomför genom att anlita andra
fartyg än örlogsfartyg omfattas inte av dessa bestämmelser eller av anvisningar i
denna handbok. Externa speditörer har att följa lagen om transport av farligt gods
och dess föreskrift (IMDG-koden).
Omfattning
Handboken behandlar farligt gods som normalt transporteras eller används till sjöss
inom Försvarsmakten.
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1.2. Ansvarsfördelning och roller
Tabell 1. Ansvarsfördelning och roller
Avsändare

Truppförande
chef

Befälhavare
FC/BåtC

Farligt
godsansvarig
ombord

Förbandschef

FM redare

SJÖINSP

Ska försäkra
sig om att
godset är
klassificerat.

Överlämna
godsdeklaration
och ev. övriga
transporthandlingar (t.ex.
RU-lista,
stuvningsintyg). I strid
avge amrapport.

Kontrollera att
personal
ansvarig för
farligt gods
ombord på
fartyget finns
utsedda. Tillse
att personal
ansvarig för
durkar och
förvarad
ammunition
finns utsedda.

Kontrollera att
alla lastbärare/
overpack/
enhetslaster
med farligt
gods som
medförs som
last ombord är
märkta med
etiketter och
UN-nr.

Följa upp och
svara för
information om
lagar,
förordningar,
kungörelser,
föreskrifter och
bestämmelser
som rör transport
av farligt gods på
fartyg.

Kontrollera
att
organisation
och rutiner för
farligt gods på
fartyget
uppfyller
gällande
regelverk

Utfärdar
Farligt godsintyg för
örlogsfartyg

Kontrollera att
godkända
förpackningar
används.

Kontrollera att
lasten är i
oskadat skick
och anmäla ev.
skador till av
befälhavare
utsedd personal
ansvarig för
farligt gods
ombord.

Ansvara för att
tillståndsdokum
ent för
ammunitionsför
varing och
stuvningsplan
finns
tillgängligt

Kontrollera att
last är
separerad
enligt denna
handbok.

Tillse att
befattningshavare med
erforderlig
farligt godsutbildning
finns ombord.

Utövar
kontroll
avseende
ammunitionsf
örvaring på
örlogsfartyg.

Upprätta
godsdeklaratio
n och, vid last i
lastbärare,
stuvningsintyg.

Tillse att
Handbok
Farligt Gods
Sjö finns
ombord.

Tillse och
kontrollera
lastsäkring av
farligt gods.

Kontrollera att
lasten är i
oskadat skick

Tillse att
tillräckliga
metoder för
lastsäkring kan
tillämpas.

Utföra
avsändarens
åtgärder vid
vidaretransport
er av farligt
gods.
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Tillse att system
för åtkomst till
säkerhetsdatablad
finns tillgängligt
ombord
örlogsfartyg.

Utövar
kontroll
avseende
farligt gods.

Ansvarar för
regelverksutveckling,
farligt gods,
för den
militära
sjöfarten.
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1.3. Utbildning och behörigheter
Tabell 2. Utbildningskrav
Funktion/
personalkategori
För avsändare

För lastare
som lastar/
lossar
lastbärare

Utbildningens innehåll

Kurskod



Identifiering av farligt gods



Farligt godsklasserna och principerna för
klassificering



Det transporterade farliga godsets fysikaliska,
kemiska och toxikologiska egenskaper

LogS LOGGK
2021113

Förteckning över
publikationer



HFG Sjö



IMDG-koden



IMO/ILO/UN



ECE Guidelines for
Packing of Cargo
Transport Units
(CTUs)



Baselkonventionen
1989



Handbok för farligt
avfall
(FMLOG H FA)



Tilldelning av transportbenämningar



Användning av ämnesförteckning över farligt
gods



Identifiering av transportbenämningar



Förpackningskrav för farligt gods



Förpackningstyper (IBC-behållare,
storförpackning, tankcontainer och
bulkcontainer)



UN-märkning på typgodkända förpackningar



Märkning och etikettering



Etiketter för primär och sekundärrisk



Vattenförorenande ämnen



Begränsad mängd och reducerad mängd



Dokumentationskrav



Godsdeklaration



Stuvningsintyg



Avfallstransporthandlingar



Särskilda handlingar, i förekommande fall



Krav på märkning, etikettering och skyltning
av lastbärare



Separationskrav



Godkännande av alternativa lösningar



Transporthandlingar



HFG Sjö



Klasser



IMDG-koden



Märkning, etikettering och skyltning





IMO/ILO/UN

Stuvningskrav, i förekommande fall



Separationskrav





Lastsäkringskrav (enligt innehåll i
IMO/ILO/UNECE Guidelinesfor packing in
Cargo Transport Units)

ECE Guidelines for
Packing of Cargo
Transport Units
(CTUs)





Nödlägesåtgärder



Första hjälpen-åtgärder

Internationella
konventionen om
säkra containrar
(CSC) 1972 med
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För
truppförande
chef vid
avlämning av
farligt gods

För
befälhavare

För av
befälhavare
utsedd
personal som
är ansvarig
för farligt
gods ombord

För FM
Redare samt
för chef för
organisations
enhet,
förband och
flottilj



Krav på stuvningsintyg för fordon och
containrar



Rutiner för säker hantering



Dokumentationskrav



HFG Sjö



Godsdeklaration





Stuvningsintyg



Förpackningskrav för farligt gods

SäkR Tp Farligt
gods gällande
utgåva.



Speciell tillämpning A



Identifiering av transportbenämningar



HFG Sjö



Användning av förteckningen över farligt
gods i HFG Sjö



IMDG-koden



Separationskrav



Första hjälpen-åtgärder



Nödlägesåtgärder



Dokumentationskrav



Krav på information och rapportering till
hamnar



Märknings- och skyltningskrav för farligt
gods och lastbärare



HFG Sjö



Stuvningskrav



IMDG-koden



Separationskrav



Transporthandlingar/stuvningsplaner



Nödlägesåtgärder



Första hjälpen-åtgärder



Lastsäkringskrav



Dokumentationskrav



Avsändarens åtgärder vid returtransport av
farligt gods



Krav på utbildning av personal



HFG Sjö



Arbetsgivarens skyldigheter vid transport av
farligt gods och användning av farligt gods



AML

ändringar

SJÖGK
4421042
TSFS 2011:116
bil 8
och
STCW A-II/1

SJÖGK
4421042

Personal som är ansvarig för och/eller delaktig i transport av last med farligt gods ska
ha genomgått nödvändig utbildning. Utbildningen ska styrkas med utbildningsbevis.
Utbildningsplaner ska vara godkända av behörig myndighet, auktoriserad eller
kvalitetssäkrad utbildningsanordnare eller behörig enligt sjösäkerhetsinspektören.
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1.4. Utbildningsplaner
Försvarsmakten tillhandahåller utbildningar som täcker utbildningskraven.
Utbildningarna utgörs av behörighetgrundande kurser enligt:


TSFS 2011:116 bil 8 och STCW A-II/1 och 2 (för nautiker nivå N7-N1)



SSS SJÖGK4421042. (för nautiker nivå N10-N8, samt för ansvarig för farligt
gods ombord)



LogS LOGGK2021113 (för avsändare)
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2.

Klassificering

2.1. Allmänt
Farligt gods är ämnen och föremål som utgör en direkt risk för människa, miljö och
egendom. Hur stor risken är bestäms främst av mängden och farlighetsgraden hos det
farliga godset. Godsets egenskaper kan framkalla flera olika reaktioner hos
människan och i naturen. Det gäller såväl vid direktkontakt som vid följderna av en
kemisk reaktion. Att ha kunskap om farorna och riskerna är nödvändigt för att kunna
agera rätt vid en incident eller olycka.

2.2. Indelning
Farligt gods är ämnen och föremål vars transport i enlighet med gällande regelverk
antingen är förbjudet eller tillåtet endast under vissa angivna kriterier. De ämnen och
föremål som är ett farligt gods finns i ämnesförteckningen och ska föregås av
bokstäverna UN (United Nation) och därefter vara tilldelad ett fyrsiffrigt nummer,
tex för bensin UN 1203.

2.3. De olika klassificeringarna
Farligt gods delas in i nio klasser utifrån sina egenskaper. Klasserna 2, 4, 5 och 6 har
dessutom underklasser. De olika klasserna definieras av sina egenskaper och
klassificeringskriterier. Tilldelning av farligt gods till en klass och en
förpackningsgrupp sker enligt sådana kriterier.
Varje officiell transportbenämning i de olika klasserna är tilldelade ett UN-nummer. I
klassificering ingår fastställande av UN-nummer, transportbenämning, klass,
eventuellt en eller flera sekundärfaror och, i förekommande fall, förpackningsgrupp.
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2.3.1.

Farligt gods klassificeringar

Tabell 3. Farligt godsklasser

1 - Explosiva ämnen och föremål (am)

2.1 - Brandfarliga gaser (gasol)

2.2 - Ej brandfarliga gaser, ej giftiga gaser

2.3 – Giftiga gaser

3 – Brandfarliga vätskor

4.1 - Brandfarliga fasta ämnen

4.2 – Självantändande ämnen

4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid
kontakt med vatten (foodheaters)

5.1 - Oxiderande ämnen (klortabletter, syrgas)

5.2 - Organiska peroxider

6.1 - Giftiga och smittförande ämnen

6.2 - Smittförande ämnen
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7 - Radioaktiva ämnen

8 - Frätande ämnen

9 - Farliga ämnen och föremål

2.3.2.

UN-nummer

Varje officiell transportbenämning har tilldelats ett UN-nummer. UN-nummer är ett
identifieringsnummer för farligt gods som består av fyra siffror. Det tilldelas varje
ämne eller grupp av ämnen med samma inneboende egenskaper. UN-numret ger
ingen information om hur farligt ett ämne är.
Dieselbränsle har UN-nummer 1202, men det säger inget om hur brandfarligt
dieselbränsle är.

2.3.3.

Officiell transportbenämning

Varje ämne eller föremål har tilldelats en officiell transportbenämning (PSN – Proper
Shipping Name). Vid val av officiella transportbenämningar ska alltid väljas det som
bäst beskriver godset och dess användning. Försvarsmaktens förrådsbenämningar (Fben) utgör inte officiell transportbenämning.
Observera att ett UN-nummer kan ha flera officiella transportbenämningar, t.ex. UN
1202 som är tilldelat dieselbränsle, dieselolja, eldningsolja, lätt- och gasolja.
Officiell transportbenämning för fartygsdiesel är DIESELOLJA. De officiella
transportbenämningarna framgår av ämneslistan.

2.3.4.

Förpackningsgrupper

De flesta ämnen och föremål har för förpackningsändamål tilldelats en
förpackningsgrupp (PG = Packing Group) i enlighet med hur farligt ämnet eller
föremålet anses vara.
Förpackningsgrupper används för klasserna 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 och 9.
För andra klasser farligt gods gäller särskilda förpackningsbestämmelser vilka
framgår av MSBFS ADR.
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Förpackningsgrupperna har följande innebörd:


Förpackningsgrupp (PG) I = Mycket farliga ämnen



Förpackningsgrupp (PG) II = Farliga ämnen



Förpackningsgrupp (PG) III = Mindre farliga ämnen.

Förpackningsgrupp anges alltid med romerska siffror I, II, III. Dieselbränsle tillhör
förpackningsgrupp III vilket innebär att dieselbränsle är ”mindre farligt ämne”.

Exempel på klassificering
UN1202 , DIESELOLJA , 3 , III

2.4. Klassicering
Särskilda bestämmelser för de enskilda klasserna

2.4.1.

Klass 1, explosiva ämnen och föremål.

Bild 2.1 Klass 1, etiketter

2.4.1.1

Kriterier

Klass 1 delas in enligt ett antal kriterier:
Om verkan sprider sig


Massexplosion



Enhetsvis explosion
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Hastigheten i explosionsförloppet


Detonation



Deflagration ( m/s)

(Km/s)

Explosiva varans roll i t.ex. en tändkedja


Primärt ämne



Sekundära ämnen

2.4.1.2 Klassificeringskoden består i sin tur av två delar:


riskgrupp



samhanteringsgrupp

2.4.1.3 Riskgrupper
Tabell 4. Riskgrupper

1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en
explosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt).

1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för
massexplosion.

1.3 Ämnen och föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter
och kaststycken men inte för massexplosion, vars förbränning ger upphov till
avsevärd strålningsvärme vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre
verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
1.4 Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av
antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade
till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning.
Brand utifrån får inte förorsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som
av hela kollits innehåll.
1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten
sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under
normala transportförhållanden.
Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test med yttre brand.
FM har i skrivande stund inga artiklar i denna riskgrupp
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1.6 Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller
endast extremt okänsliga detonerande ämnen och där sannolikheten för oavsiktlig
antändning är försumbar.
Anmärkning: Faran med föremål i riskgrupp 1.6 är begränsad till explosion i
enskilda föremål.
FM har i skrivande stund inga artiklar i denna riskgrupp

2.4.1.4 Farlighetsordning
Riskgrupperna rangordnas beroende på farlighet enligt följande:
1.1

- 1.5 - 1.2 - 1.3 - 1.6 - 1.4

2.4.1.5 Samhanteringsgrupper
A – Tändämne
B – Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva
säkringsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade
sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något tändämne.
C – Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som
innehåller sådant explosivämne.
D – Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall
utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller tändämne
och som har två eller fler effektiva säkringsanordningar.
E – Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning
(annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola
(spontantändande) vätskor).
F – Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning
(annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola
(spontantändande) vätskor) eller utan drivladdning.
G – Pyrotekniskt ämne, eller föremål innehållande pyrotekniskt ämne, eller föremål
som innehåller både explosivämne och lyssats, brandsats, tårgassats eller
röksats (utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vitfosfor,
fosfider, pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel eller
hypergola(spontantändande) vätskor).
H – Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.
J – Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.
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K – Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt
verkningsmedel.
L – Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk (t ex
beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av hypergola
(spontantändande) vätskor, fosfider eller pyrofort ämne) som kräver separation
av varje enskilt slag.
N – Föremål som endast innehåller extremt okänsliga ämnen.
S – Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom
vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit,
såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg
eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra
nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller
förhindras.
2.4.1.6 Samhanteringsgrupper
Tabell 5. Samhanteringsgrupper

Röd ruta inte kompatibelt, blå ruta = kompatibelt
Minst 6 m
B

D

Bild 2.2 Om ämnen eller föremål inte är kompatibla med varandra enligt tabell 5 ska de stuvas med
minst 6 meters avstånd
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Kommentarer:
 Ett ämne eller föremål i en specificerad förpackning får tillordnas endast
en samhanteringsgrupp. Eftersom kriteriet för samhanteringsgrupp S är
empiriskt, är inplaceringen kopplad till provning för tillordning av en
klassificeringskod.


Föremål i samhanteringsgrupp D eller E får monteras eller samemballeras
med egna tändsystem, förutsatt att dessa har åtminstone två, av varandra
oberoende, säkringsanordningar för att förhindra en explosion i händelse
av en oavsiktlig antändning av tändsystemet. Sådana kollin ska tillordnas
samhanteringsgrupp D eller E.



Föremål i samhanteringsgrupp D eller E får samemballeras med egna
tändsystem vilka inte har två, av varandra oberoende, säkringar (dvs
tändmedel i samhanteringsgrupp B) förutsatt att de uppfyller
bestämmelser för samemballering. Sådana kollin ska tillordnas
samhanteringsgrupp D eller E. Föremål får monteras eller samemballeras
med egna tändsystem, förutsatt att dessa inte kan bringas till funktion
under normala transportförhållanden.



Föremål i samhanteringsgrupperna C, D och E får samemballeras. Sådana
kollin ska tillordnas samhanteringsgrupp E.



Alla kombinationer av föremål i samhanteringsgrupp C, D och E ska
behandlas som samhanteringsgrupp E. Alla kombinationer av ämnen i
samhanteringsgrupp C och D ska behandlas som mest lämpade
samhanteringsgrupp enligt 2.1.2.3, med hänsyn tagen till den
sammansatta lastens mest framträdande egenskaper. Denna övergripande
klassifceringskod ska visas på etiketter eller storettiketter, placerade på en
enhetslast eller lastbärare.

2.4.1.7 Exempel

Klassificering av klass 1-vara:
UVT 03 C Signal
UN 0408, TÄNDRÖR MED SÄKRINGAR, 1.1D
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2.4.2.

Gaser

2.4.2.1 Definitioner
En gas är ett ämne som vid 50°C har ett ångtryck över 300 kPa, eller är fullständigt
gasformigt vid 20°C och normaltrycket 101,3 kPa.
2.4.2.2 Undantag
Gaser i delklass 2.2 omfattas inte av bestämmelserna i dessa föreskrifter, om de
transporteras vid ett absolut tryck under 200 kPa vid 20°C och inte är kondenserade
eller kylda kondenserade gaser. (IMDG 2.2.2.5)
2.4.2.3 Gasers indelning
1. Komprimerade gaser
Gaser som i transportförpackat tillstånd under tryck är fullständigt gasformiga vid
minus 50 °C.
Exempel på komprimerad gas: UN 1066 KVÄVE, KOMPRIMERAD
Denna kategori innefattar alla gaser med kritisk temperatur högst minus 50 °C.
2. Kondenserade gaser
Gaser som i transportförpackat tillstånd under tryck är delvis flytande vid
temperaturer över minus 50 °C.
De delas in i:



under högt tryck kondenserade gaser: gaser med kritisk temperatur över
minus50°C men högst plus 65 °C
under lågt tryck kondenserade gaser: gasermed kritisk temperatur över plus
65 °C

3. Kylda kondenserade gaser
Gaser som i transportförpackat tillstånd är delvis flytande på grund av sin låga
temperatur.
4. Lösta gaser
Gaser som i trasportförpackat tillstånd under tryck är lösta i vätskefas i ett
lösningsmedel.
5. Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas
6. Andra föremål innehållande gas under tryck
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7. Icke trycksatta gaser. Som omfattas av särskilda bestämmelser (gasprover.
8. Kemikalier under tryck
Vätskor, pastor eller pulver med en drivgas som uppfyller definitionen för en
komprimerad eller kondenserad gas och blandningar av dessa gaser.
9. Adsorberande gaser
Gas som när den är förpackad för transport har adsorberats i ett fast poröst material
vilket ger ett inre tryck på mindre än 101,3 kPa vid 20°C och mindre är 300 kPa vid
plus 50°C
2.4.2.4 Gasens egenskaper
Bokstav - Farlig egenskap
A – (Asphyxiant)

Kvävningsframkallande

T – (Toxic)

Giftig

O – (Oxidizing)

Oxiderande

F – (Flammable)

Brandfarlig

C – (Corrosive)

Frätande

Olika kombinationer:
TC – Giftig och frätande
TF – Giftig och brandfarlig
TO – Giftig och oxiderande
CO – Frätande, oxiderande
TFC –Giftig, brandfarlig och frätande
FC – Brandfarlig, frätande
TOC – Giftig, oxiderande och frätande
2.4.2.5 Gasers vikt
Alla gaser som är tyngre än luft utgör en potentiell fara om de tillåts ansamlas i
bottnen av lastutrymmen. Information om gasernas tyngd återfinns i kolumn 17 i
ämnestabellen (IMDG).
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2.4.2.6 Indelning i delklasser
Klass 2 är underindelad efter primär fara hos gasen under transport, nämligen:
Klass 2.1 Brandfarliga gaser
Gaser som vid 20°C och normaltrycket 101,3 kPa:


är antändbara i en blandning med luft vid en
koncentration av högst 13 volymprocent, eller



har ett brännbarhetsområde i luft om minst 12
procentenheter oberoende av den nedre
explosionsgränsen.

Klass 2.2 Ej brandfarliga, ej giftiga gaser


är kvävningsframkallande - gaser som späder ut eller
tränger undan syret som normalt finns i atmosfären, eller



är oxiderande – gaser som, i allmänhet genom att avge
syre, kan förorsaka eller bidra till förbränning av andra
ämnen i högre grad än luft gör, eller



inte hamnar under de andra klasserna.

Klass 2.3 Giftiga gaser


är kända för att vara så giftiga eller frätande för
människan att de utgör en hälsofara, eller



förmodas vara giftiga eller frätande för människan,
eftersom de har ett LC50-värde på högst 5 000 ml/m3
(ppm).



Anmärkning: Gaser som motsvarar ovanstående kriterier
på grund av sina frätande egenskaper ska klassificeras
som giftiga, med frätverkan som sekundärfara.
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2.4.2.7 Farlighetsordning
Gaser och gasblandningar med faror som associeras med fler än en riskgrupp
rangordnas enligt följande:


Klass 2.3 (Farligast)



Klass 2.1



Klass 2.2

Exempel
Klassificering av klass 2:
UN1072, SYRE KOMPRIMERAD, 2.2 (5.1)
Notera att vid beskrivning av en klass 2-vara så använder man varken
klassificeringskod eller förpackningsgrupp.
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2.4.3.

Klass 3, brandfarliga vätskor

Klass 3 omfattar ämnen och föremål innehållande ämnen i denna klass, vilka har


en smältpunkt eller initial smältpunkt vid högst plus 20 °C
vid ett tryck av 101,3 kPa, eller/har



ett ångtryck på högst 300 kPa (3 bar) vid 50 °C och inte är
fullständigt gasformiga vid 20 °C och normaltrycket 101,3
kPa samt



har en flampunkt på högst 60 °C

(Även UN 1202 DIESELBRÄNSLE, DIESELOLJA, GASOLJA ELLER
ELDNINGSOLJA (LÄTT) med flampunkt över 60 °C upp till högst 100 °C räknas
som ämne i klass 3, förpackningsgrupp III.)
Brandfarliga vätskor placeras i en av följande förpackningsgrupper beroende på den
farlighetsgrad de representerar vid transport:
Tabell 6. Förpackningsgrupper

Förpackningsgrupp

Flampunkt

Initial kokpunkt

I

< 23 °C

≤ 35 °C

II

< 23 °C

> 35 °C

III

23 °C ≤ 60 °C

> 35 °C

Exempel

Klassificering av klass 3:
UN1202 DIESELBRÄNSLE, DIESELOLJA, GASOLJA, 3, III
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2.4.4.

Klass 4

2.4.4.1 Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen

Hit räknas brandfarliga fasta ämnen som är lätt brännbara och fasta ämnen som kan
antändas genom friktion. Självreaktiva ämnen som kan sönderfalla under kraftig
värmeutveckling och fasta okänsliggjorda explosivämnen som fuktats med vatten,
alkohol eller spätts med andra ämnen för att hämma deras explosiva egenskaper.
Brandfarliga fasta ämnen som är lättantändliga och vid test har en brinntid kortare än
45 sekunder längs en mätsträcka av 100 mm inplaceras i:


förpackningsgrupp II, om lågan passerar det fuktade området



förpackningsgrupp III, om det fuktade området stoppar lågan under minst fyra
minuter

Exempel

Klassificering av klass 4.1:
UN1944, SÄKERHETSTÄNDSTICKOR , 4.1, III
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2.4.4.2 Klass 4.2, Självantändande ämnen

Klass 4.2 omfattar självantändande ämnen som antänds inom 5 minuter vid kontakt
med luft och självupphettande ämnen och föremål som är benägna till
temperaturhöjning utan energitillförselvid kontakt med luft.


Självantändande ämnen inplaceras i förpackningsgrupp I.



Självupphettande ämnen och föremål där ett kubiskt prov med 2,5 cm sida,
självantänder vid en testtemperatur av 140 °C inom 24 timmar eller reagerar
med en temperaturhöjning till över 200 °C, inplaceras i förpackningsgrupp II.



Måttligt självupphettande ämnen, där det i ett kubiskt prov med 10 cm sida
vid en testtemperatur av 140 °C inom 24 timmar sker en självantändning eller
temperaturhöjning till över 200 °C, inplaceras i förpackningsgrupp III.

Exempel

Klassificering av klass 4.2:
UN1381, FOSFOR,VIT, 4.2(6.1) I
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2.4.4.3 Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Klass 4.3 omfattar ämnen som vid reaktion med vatten utvecklar brandfarliga gaser
vilka kan bilda explosiva blandningar med luft, samt föremål som innehåller sådana
ämnen.


Alla ämnen som vid rumstemperatur reagerar häftigt med vatten, varvid den
utvecklade gasen i regel kan självantända, eller som vid rumstemperatur
reagerar lätt med vatten, inplaceras i förpackningsgrupp I.



Ämnen som vid rumstemperatur reagerar lätt med vatten, varvid maximala
mängden utvecklad brandfarlig gas är minst 20 liter per kg ämne per timme,
och som inte uppfyller inplaceringskriterierna för förpackningsgrupp I,
inplaceras i förpackningsgrupp II.



Ämnen som vid rumstemperatur reagerar långsamt med vatten, varvid
maximala mängden utvecklad brandfarlig gas är minst 1 liter per kg ämne per
timme, och som inte uppfyller inplaceringskriterierna för förpackningsgrupp I
eller II inplaceras i förpackningsgrupp III.

Exempel

Klassificering av klass 4.3 (Foodheaters):
UN2813, VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, FRÄTANDE N.O.S., 4.3 II
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2.4.5.

Klass 5.1 Oxiderande ämnen och organiska peroxider

2.4.5.1 Klass 5.1, Oxiderande ämnen

Klass 5.1 omfattar ämnen som inte nödvändigtvis är brännbara men som vid
avgivande av syre kan orsaka brand eller underhålla brand hos andra ämnen, samt
föremål som innehåller sådana ämnen.
Oxiderande fasta ämnen och oxiderande vätskor inplaceras i förpackningsgrupp I, II
eller III med hänsyn till brinntid i en blandning med cellulosa.

Exempel

Klassificering av klass 5.1:
UN2880, KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD, 5.1, II
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2.4.5.2 Klass 5.2, Organiska peroxider.

Organiska peroxider kan sönderfalla under avgivande av värme (exotermt) vid
normal eller förhöjd temperatur. Sönderfallet kan utlösas av värme, kontakt med
föroreningar (t ex syror, tungmetallföreningar, aminer), friktion eller stöt.

Exempel

Klassificering av klass 5.2:
UN3105, ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE, 5.2
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2.4.6.

Klass 6 Giftiga och smittförande ämnen

2.4.6.1 Klass 6.1, Giftiga ämnen.

Klass 6.1 omfattar ämnen för vilka det av erfarenhet är känt eller efter djurförsök kan
befaras att de vid påverkan vid ett enstaka tillfälle eller under kort tid av relativt små
mängder, genom inandning, hudabsorbtion eller förtäring, kan vara hälsoskadliga
eller leda till döden hos människor. Giftiga ämnen indelas i förpackningsgrupper
enligt följande egenskaper:
Indelning i förpackningsgrupp
Tabell 7. Indelning av gifter
PG

Giftighet vid förtäring
LD50 (mg(kg)

Giftighet vid hudabsorbtion LD50 (mg(kg)

Giftighet vid inandning
av damm LC50 (mg(kg)

I

5

50

0,2

II

>5 och < 50

>50 och < 200

>0,2 och < 2

III

>50 och < 300

>200 och < 1000

>2,0 och < 4,0

Bild 2.3 Kolli för senapsgas 2000
Ian Björkman/Försvarsmakten

Exempel

Klassificering av klass 6.1-vara (Senapsgas 2000)
UN 2927, GIFTIGVÄTSKA, FLYTANDE, N.O.S., 6.1 (8), II
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2.4.6.2 Klass 6.2, Smittförande ämnen.

Smittförande ämnen är ämnen som är kända för att eller sannolikt kan innehålla
patogener. Patogener är mikroorganismer (inklusive bakterier, virus, rickettsier,
parasiter och svampar) eller andra smittförande substanser, exempelvis prioner, som
kan orsaka sjukdomar hos människor eller djur.

Klass 6.2 indelas enligt följande:


I1 - Smittförande ämnen, farliga för
människor



I2 - Smittförande ämnen, farliga endast
för djur



I3 - Smittförande avfall



I4 - Biologiska ämnen

Bild 2.4 för använda sprutor
Ian Björkaman Försvarsmakten

Exempel

Klassificering av klass 1:
UN3291, SMITTFÖRANDE AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S., 6.2, II
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2.4.7.

Radioaktiva ämnen

Klass 7, Radioaktiva ämnen, ämnen som innehåller radionuklider där både
aktivitetskoncentrationen och totalaktiviteten per sändning överstiger värden angivna
i ADR och IMDG.
Kollin klassificeras och indelas i:


undantagna kollin



radioaktiva ämnen med låg specifik aktivitet (LSA)



ytkontaminerade föremål (SCO)



kollin av typ A



kollin av typ B(U)



kollin av typ B(M)



kollin av typ C



kollin som transporteras enligt särskild överenskommelse



uranhexafluorid

Exempel
Klassificering av klass 7:
UN2915, RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, 7

39

HANDBOK
2.4.8.

Klass 8, Frätande ämnen

Klass 8 omfattar ämnen och föremål
Frätande ämnen, som genom kemisk inverkan angriper epitelvävnad i hud och
slemhinnor som de kommer i kontakt med, eller som vid läckage kan skada eller
förstöra annat gods eller transportmedel. Definitionen av denna klass omfattar också
ämnen som först vid kontakt med vatten bildar frätande vätskor eller med naturlig
luftfuktighet utvecklar frätande ångor eller dimma. Inom klass 8 inryms både syra
och lut. Dessa reagerar häftigt med varandra om de blandas.
Tabell 8. Frätande ämnen och föremål
Klass 8, frätande ämnen

PG

Exponeringstid <3 min Exponeringsid 3-60 min ger
ger fullständig
fullständig vävnadsdöd inom 14
vävandsdöd inom 60
dagar efter exponeringstillället
min efter
exponeringstillfället

Exponeringstid 60 min – 4 h
ger fullstängig vävnadsdöd
inom 14 dagar efter
exponeringstillfället

I

III

II

Exempel
Klassificering av klass 1:
UN 2796, BATTERISYRA, FLYTANDE, 8, II

Bild 2.5 Frätande vara - maskindiskmedel
Ian Björkman/Försvarsmakten
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2.4.9.

Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål

Klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål som utgör en fara under transport, vilken
inte omfattas av definitionen för andra klasser. Ämnen och föremål i klass 9 indelas
enligt följande:


ämnen som kan vara hälsofarliga vid inandning, som fint damm



ämnen och utrustning, som i händelse av brand kan bilda dioxiner



ämnen som avger brandfarliga ångor



litiumbatterier



livräddningsutrustning



miljöfarliga ämnen



upphettade ämnen



övriga ämnen som utgör en fara under transport men inte omfattas av
definitionen för någon annan klass.

De förpackningsgrupper som förekommer i klass 9 är:


förpackningsgrupp II: farliga ämnen



förpackningsgrupp III: mindre farliga ämnen

Används när det finns angivet i ämneslistan.

Exempel

Klassificering av klass 9-vara:
UN 3480, LITIUMJONBATTERIER, 9, II
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2.5. Försvarsmaktens system för att tillhandahålla
klassificering av farligt gods
2.5.1.

För ämnen och föremål som omfatttas av krav på
säkerhetsdatablad

I systemet PRIO kan man söka rätt på säkerhetsdatablad (safety data sheet). Se bild.
"SAPGUI"
"ECC"
"ENTER"
Skriv mm03 i fältet
"ENTER"
Skriv M-nr i fältet "Material"
"ENTER"
"Basdata 1"
"ENTER"
"Ytterligare data"
"Dokumentdata"
Välj dokument
dubbelklicka på dess
Blåa text
"PDF"
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2.5.2.

För ammunition
1. Slå upp AMKAT:s logistiktabell
2. Sök via artikelns FBET
3. Ta fram informationen enlig bild nedan

Bild 2.6 Ammunitionskatalog

Bild 2.7 Hur att få ut farligt gods-information ur AMKAT

2.5.3.

Ämneslista

Återfinns i sin helhet i IMDG-koden Del 2.
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3.

Förpackningsbestämmelser

3.1. Allmänt
3.1.1.

Allmänna förpackningsbestämmelser

1. Farligt gods ska förpackas i förpackningar, IBC-behållare och
storförpackningar, av god kvalitet.
2. De ska vara tillverkade och förslutna så att de inte läcker och inga farliga
ämnen får finnas på utsidan. De får dessutom inte angripas eller försvagas av
eller reagera med innehållet.
3. De ska vara tillräckligt hållfasta så att de motstår de stötar och belastningar
som kan uppträda under normala transportförhållanden, inklusive omlastning
mellan transportenheter och/eller lagerlokaler och upplag. Detta gäller även
förflyttning från pall eller extra ytteremballage för efterföljande manuell eller
mekanisk hantering.
4. Stora, robusta föremål, andra än klass 1, som flexibla drivmedelstankar,
militära utrustningar, som inte kan förpackas, får transporteras tömda ej
rengjorda efter medgivande från behörig myndighet. Närmare villkor anges i
IMDG.
5. En del explosiva föremål kan transporteras oförpackade under vissa
förutsättningar enligt mom 3.1.4.

3.1.2.

Storförpackningar

Storförpackning är av en ytterförpackning bestående förpackning som innehåller
föremål eller innerförpackningar. Den är konstruerad för mekanisk hantering och har
en nettovikt över 400 kg eller en volym över 450 liter men en högsta volym av 3,0
m3.
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3.1.3.

Bärgningsförpackningar

Bärgningsförpackning är en
specialförpackning, typ godkänd för
förpackningsgrupp II.
I bärgningsförpackningen kan skadade,
defekta eller otäta kollin med farligt gods
eller sådant farligt gods som spridits ut
eller läckt placeras för transport till
återvinning eller bortskaffande.

3.1.4.

Bild 3.1 Bärgningsförpackning för fat
Ian Björkman/Försvarsmakten

Stora och robusta föremål ingående i klass 1



Får transporteras oförpackade, men ska vara märkta och etiketterade.



Föremålen ska transporteras i de transportanordningar som är givna i de
tekniska ordrar som är kopplade till respektive materielslag.

Bild 3.2 Mina F8 (BLIND)
Ian Björkman, Försvarsmakten
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3.1.5.

Tankar

3.1.5.1 Allmänt
Bestämmelser för transport i tank regleras i IMDG-koden. Där regleras konstruktion,
typgodkännande, certifiering, fyllnadsgrad av tankar och övriga transportregler.
Notera att IBC inte är tank utan klassas som styckegods.
3.1.5.2 Tankcontainer
Fylld tankcontainer får inte transporteras, utom endast inom svenskt territorialvatten
samt mellan svenskt fastland och ort på Gotland och då efter fördjupad analys av
våghöjd.

Bild 3.3 Tankcontainer
Autotech Teknikinformation AB
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3.1.5.3 UN-tank
Får transporteras fylld.

Bild 3.4 UN-tank
Autotech Teknikinformation AB

3.2. Typgodkännandemärkning
3.2.1.

Typgodkännandemärkning på förpackningar

UN-godkända förpackningar (ej klass 2 eller 7) ska vara försedda med varaktigt fäst
märkning om typgodkännande. Typgodkännandemärkningen skiljer sig beroende på
om det är fasta eller flytande ämnen.
1. FN: s ”godkännandesymbol”, vilken för metallförpackningar med präglad
märkning kan bestå av ”UN” i versaler.

U
N
Bild 3.5 UN-symbol
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2. Typ av förpackning
Typ av förpackning i form av en siffra och bokstavskod som visar förpackningstyp
och vilket material som den är tillverkad av (t.ex. 4G=Låda av papp).
Tabell 9. Förpackningskoder
Förpackningsslag

Material

Förpackningskategori

Kod

1. Fat

A. Stål

Fast topp

1A1

Avtagbar topp

1A2

Fast topp

1B1

Avtagbar topp

1B2

B. Aluminium
D. Plywood

1D

G. Papp (fiber)

1G

H. Plast

2. Tunnor
3. Dunkar

Fast topp

1H1

Avtagbar topp

1H2

N. Metall (annan än Fast topp
stål eller aluminium) Avtagbar topp

1N1

C. Trä

Fast topp

2C1

Avtagbar topp

2C2

Fast topp

3A1

Avtagbar topp

3A2

Fast topp

3B1

Avtagbar topp

3B2

Fast topp

3H1

Avtagbar topp

3H2

A. Stål

-

4A

B. Aluminium

-

4B

C. Trä

Ordinära
Dammtäta väggar

4C1

D. Plywood
F. Träfibermaterial

-

4C2
4D
4F

G. Papp

-

4G

H. Plast

Cellplast
Styv plast

4H1
4H2

H. Plastväv

Utan foder eller invändig beläggning

5H1

Dammtäta

5H2

Vattenbeständiga

5H3

H. Plastfolie

-

5H4

L. Textilväv

Utan foder eller invändig beläggning

5L1

A Stål
B. Aluminium
H. Plast

4.Lådor

5. Säckar

49

1N2

HANDBOK
Förpackningsslag

Material

M. Papper
6. Integrerade
förpackningar

Förpackningskategori

Kod

Dammtäta

5L2

Vattenbeständiga

5L3

Flerskikts

5M1

Flerskikts, vattenbeständig

5M2

H. Plastkärl

6H

P. Kärl av glas, porslin
eller stengods

6P….

Det finns så många olika förpackningsalternativ att de inte kan återges här.
Fast topp
= en öppning på max 7 cm
Avtagbar topp = en öppning över 7 cm
3. Märkning (X,Y eller Z) som visar vilken förpackningsgrupp förpackningen är
godkänd för:
Tabell 10. Märkning av kollin förpackningsgrupper
Förpackningsgrupp

Varutyp

Märkning

Exempel på ämne

I

Mycket farligt

X

UN 2810, Giftig vätska, 6.1

II

Farligt

Y(X får
användas)

UN 1203, Bensin, 3

III

Mindre farligt

Z(X och Y får
användas)

UN 1202, Dieselolja, 3

4. I tillägg till den bokstav som anger förpackningsgruppen ska det anges för:
Tabell 11. Märkning av kollin - tillägg
Förpackningar för fasta ämnen och föremål

Förpackningar för flytande ämnen

Bokstaven S för enkelförpackningar avsedda att innehålla Det tryck som den provats för avrundat nedåt till
fasta ämnen eller ytterförpackningar avsedda att innehålla närmaste 10 kPa
innerförpackningar
Den högsta bruttovikten i kg som förpackingen är
godkänd för.

Den högsta relativa densiteten (kg/l) på den
vätska som förpackingen är godkänd för
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5. Tillverkningsår. För plastfat och plastdunkar ska också månad anges.
Fat och dunkar av plast får användas högst fem år räknat från
tillverkningsdatum.

Bild 3.6 Exempel på datum-märkning på plastförpackningar.
I centrum på klockan ska tillverkningsår vara angivet.

6. Nationsbeteckning där förpackningens godkännandecertifikat är utfärdat.
7. Namnet på tillverkare eller annan unik identifikation kopplad till
godkännandecertifikatet.

Bild 3.7 Exempel på godkännandemärkning för förpackning för fasta ämnen
Ian Björkman/Försvarsmakten

1. UN:s förpackningssymbol
2. Förpackningsslag
3. Bokstav som anger vilken förpackningsgrupp som för packingen ut provats
för samt högsta bruttovikten
4. Godkänd för fasta ämnen
5. Tillverkningsår
6. Land där typprovningen utförts
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Bild 3.8 Exempel på godkännandemärkning för förpackning för flytande ämnen

3.2.2.

Militär klass 1-vara förpackad före 1990-01-01

För förpackningar med militärt farligt gods klass 1 förpackat före 1990-01-01:
Dessa får transporteras på svenska örlogsfartyg under förutsättning att nedanstående
vilkor är uppföljda:
1. som tillhör en stats militära styrkor
2. är packat före 1 januari 1990 i enlighet med då gällande föreskrifter
3. är deklarerat som militärt gods förpackat före den 1 januari 1990.
4. är oskadade och obrutna
5. är märkta och etiketterade enligt IMDG-koden

Bild 3.9 Äldre förpackning med korrekt märkning och etikettering
Ian Björkman/Försvarsmakten
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3.2.3.

IBC

IBC (Intermediate Bulk Container (Bulk=icke formstabilt gods))

Bild 3.10 IBC
Ian Björkman/Försvarsmakten

1. Får vara mellan 450 och 3000 liter.
2. Är styckegods.
3. Ska kontrolleras var 30:e månad. Kontroll ska
dokumenteras på IBC.

Bild 3.11Exempel på märkningsskylt på
IBC/H FGS 2013/Försvarsmakten
Ian Björkman/Försvarsmakten
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3.2.4.

Godkännandemärkning och kontroll av containers

1. Lastbärare som används för transport av farligt gods ska ha tillräcklig
hållfasthet för att motstå de möjliga spänningar som uppkommer genom de
driftförhållanden de används i.
2. De ska vara ändamålsenligt underhållna.
3. Tillämpliga bestämmelser i 1972 års internationella konvention om säkra
containrar (CSC), med ändringar, ska uppfyllas för användning av lastbärare
som motsvarar definitionen av ”container” i konventionens mening.
4. Containern ska kontrolleras före lastning för att säkerställa att den är fri från
rester av tidigare last, och att golv och väggar inuti containern är fria från
utstickande delar.
5. Containrar får användas för transport endast om de är försedda med giltig
CSC-godkännandeskylt och lämpliga i konstruktionstekniskt avseende
verifierat genom en ingående visuell kontroll.
6. Lämpliga i konstruktionstekniskt avseende betyder att containerns
konstruktionselement, exempelvis övre och nedre sidobalk, övre och nedre
tvärbalk, dörrtröskel, dörrbalkar, tvärgående golvbalkar, hörnstolpar och
hörnbeslag, inte uppvisar större defekter.

Större defekter är:


bucklor eller utbuktningar på komponenter, djupare än 19 mm oavsett deras
längd



sprickor eller brott på komponenter



mer än en skarv eller en oduglig skarv (t.ex. en överlappsskarv) i övre eller
nedre tvärbalkar eller dörrbalkar, mer än två skarvar i någon av de övre eller
nedre sidobalkarna, eller en skarv i en dörrtröskel eller hörnstolpe



gångjärn och beslag som är hopklämda, förvridna, sönder, saknas eller på
annat sätt är ur funktion



otäta förslutningar eller tätningar



all slags åverkan på konstruktionen, som är kraftig nog för att omöjliggöra
korrekt positionering av hanteringsutrustning eller placering och säkring på
chassin, fordon eller fartyg



nedslitning av containerns komponenter såsom genomrostade ställen i
metallsidoväggar eller splittrad fiber i komponenter av glasfiber.
Normalt slitage, inklusive korrosion (rost), mindre bucklor och revor och
andra skador som inte påverkar funktionen eller väderbeständigheten, är dock
tillåtet.
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Bild 3.12 Exempel på CSC-skylt
Ian Björkman/Försvarsmakten

3.2.5.

Godkännandemärkning och kontroll av tankar och
tankcontainers

3.2.5.1 Märkning
Varje transporttank ska förses med en korrosionsbeständig metallskylt permanent
fäst på tanken på ett framträdande ställe, lätt åtkomligt för kontroll. På skylten ska
information visas om bl.a. högsta tillåtna bruttovikt och taravikt samt datum för
senaste kontroll.
3.2.5.2 Kontroll av tankar
Tankar ska kontrolleras genom femårsvis återkommande kontroll som ska innefatta
en invändig och utvändig kontroll och som regel en vätsketryckprovning.
2,5-årsvis mellanliggande återkommande kontroll ska åtminstone innefatta en
invändig och utvändig kontroll av transporttanken och dess tillbehör, en
täthetsprovning och en kontroll av tillfredsställande funktion hos all driftutrustning.
Revisionskontroll är nödvändig när transporttanken uppvisar tecken på skadade eller
korroderade områden eller läckage eller annat tillstånd som visar på en brist som kan
påverka transporttankens hållfasthet och funktion. Omfattningen av
revisionskontrollen ska avgöras av skadans storlek eller transporttankens grad av
försämring. Den ska innefatta åtminstone den 2,5-årsvisa kontrollen.
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3.3. Märkning av kollin och IBC
3.3.1.

Märkning

3.3.1.1 Alla kollin som innehåller farligt gods ska förses med godsets:


UN-nummer föregånget av bokstäverna UN



Officiell transportbenämning



I förekommande fall med märkning för vattenförorenande ämne.

3.3.1.2 Märkningskrav
All märkning ska


vara tydlig, väl synlig och läsbar



ska vara läsbar efter att befunnit sig i havet i tre månader



ska visas mot kontrasterande bakgrund



får inte placeras tillsammans med annan kollimärkning så att dess
ändamålsenligt väsentligt försämras.

3.3.1.3 Storlek på text


förpackningen är över 5 liter/kg skall höjden på bokstäver/siffror vara minst 6
mm



Om förpackningen är större än 30 liter/kg skall höjden på bokstäver/siffror
vara minst 12mm



är förpackningens storlek mindre får märkningen vara av lämplig storlek

3.3.1.4 Språkkrav


Vid transport inom svensk sjöterritorium eller mellan ort på Gotland och ort
på svenskt fastland är språket svenska eller engelska.



Vid internationell transport är språket engelska.
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Bild 3.13 Märkbrickor som är beställbara från RESMAT
Ian Björkman Försvarsmakten

3.3.2.

Märkning med riktningspilar

1. Sammansatta förpackningar med innerförpackningar innehållande vätskor
och enkelförpackningar som är utrustademed luftningsanordningar ska vara
tydligt märkta med pilar för kollits orientering.
2. Riktningspilarna ska placeras på två motsatta sidor av kollit, med pilarna
visande uppåt.
3. Riktningspilarna ska ha svart eller röd färg.
4. Märkningen krävs inte för innerförpackningar med volym högst 120 ml,
skyddade med absorberande material för att uppta hela vätskeinnehållet eller
sammansatta förpackningar som innehåller lufttätt förslutna
innerförpackningar innehållande högst 500 ml vardera.

Bild 3.14 Riktningspilar
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3.3.3.

Etikettering av kollin

Ett kolli som innehåller farligt gods ska förses med de etiketter som framgår av
ämneslistan i IMDG del 2. Etiketter återgivna i denna handbok ska inte betraktas
som förlagor utan som skisser.
Tabell 12. Etiketter
Klass 1
Explosiva
ämnen och
föremål
Delklass 2.2

Delklass 2.3

Ej brandfarliga
eller giftiga
gaser

Giftiga gaser

Delklass 4.1
Brandfarliga
fasta ämnen

Delklass 4.2
Självantändande ämnen

Delklass 4.3
Ämnen som
utvecklar
brandfarlig gas
i kontakt med
vatten

Delklass 5.1
Oxiderande
ämnen

Delklass 5.2
Organiska
peroxider

Delklass 6.1
Giftiga
ämnen

Delklass 6.2
Smittförande
ämnen

Delklass 2.1
Brandfarliga
gaser

Klass 3
Brandfaliga
vätskor

Klass 7
Radioaktiva
ämnen

Klass 8
Frätande
ämnen
Klass 9
Övriga
ämnen och
föremål
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Om ämnen omfattas av
klassificeringskriterier för miljöfarliga
ämnen tillkommer märkning med symbol
för miljöfarliga ämnen. Denna ska ha
samma form som etikettförlagorna.
Generellt kan sägas att om risksymbolen
förmiljöfarligt ämne anges i
säkerhetsdatabladet eller på produkten
tillkommer denna märkning även för
genomförande av transporten.

Bild 3.15 Märkning
Miljöfarliga ämnen
(fisken och trädet)

Om bokstaven P återfinns i
ämnestabellen kolumn 4 tillkommer
märkning med symbol för miljöfarliga
ämnen

3.3.4.

Storlek och placering

1. Etiketter för kollin ska minst ha storleken
100×100 mm. Etiketten får minskas om
kollits ytor är så begränsade att 100×100
mm inte får plats.
2. Etiketterna, om det är fler än en, ska
placeras på samma sida av kollit och intill
varandra.
3. Etiketterna placeras på kollit så att de inte
täcks eller skyms av någon del av
förpackningen, någon annan etikett eller
märkning.
Bild 3.16 Exempel på
etikettering av dunk
Ian Björkman Försvarsmakten
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3.3.5.

Märkning och etikettering av IBC

IBC-behållare med volym över 450
liter (även fordonsburen
tankutrustning IBC) ska på två
motstående sidor förses tydligt och
varaktigt med godsets
1. UN-nummer föregånget av
bokstäverna UN, märkningen
med UN-nummer på
förpackningen ska vara minst
12 mm
2. officiella transportbenämning
3. aktuella etiketter för ämnet i
fråga.

3.3.6.

Bild 3.17 Märkt och etiketterad
IBC-behållare.
Autotech Teknikinformation AB

Kollin med aerosolbehållare

Kollin som innehåller aerosolbehållare ska förses med texten ”UN 1950
AEROSOLER.

3.3.7.

Märkning av gasflaskor

På återfyllningsbara gasflaskor, t ex acetylenflaskor ska, förutom UN-nummer och
etiketter, även gasens eller gasblandningens officiella transportbenämning enligt
IMDG del 2. Det är tillåtet att på gasflaskor använda etikett med mått på minst 25 x
25mm.
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3.3.8.

Overpack
1. Definition: Med overpack avses en inneslutning som innehåller ett eller
flera kollin för att bilda en enhet som är lättare att hantera och stuva
under transport.
2. Exempel på overpack:
Europa-pall med krage och lock lastanordning somt ex en platta, på
vilken flera kollin ställts eller staplats och säkrats med plastband, krympeller sträckfilmning eller säkrade på annat lämpligt sätt yttre
skyddsförpackning som t ex låda, bur, häck, eller motsvarande
enhetslaster.
3. Om overpack används ska den förses med samma UN-nummer, föregått
av bokstäverna UN och etikettering, som kollina som overpacken
omsluter (detta krävs inte om identifieringen och etiketter är synlig
genom overpacken).
4. Märkning ska ske med texten ”OVERPACK”.

Bild 3.18 Märkning OVERPACK
Autotech Teknikinformation AB

3.3.9.

Ej rengjorda tömda förpackningar

Ej rengjorda tömda förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och
lastbärare som innehållit farligt gods i de olika klasserna ska vara försedda med
samma märkning och etiketter som i fyllt tillstånd.
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3.3.10.

Tömda och rengjorda förpackningar

Om enhetslastanordningar, kollin och förpackningar, tankar och lastbärare som är
försedda med märkning och etiketter inte längre innehåller något farligt gods (är
rengjorda) i de olika klasserna, ska märkning och etiketter avlägsnas eller täckas
över.

3.3.11.

Märkning av bärgningsförpackningar

Bärgningsförpackningen ska bära tilläggsmärkning ”Bärgning”.

3.4. Märkning av lastbärare,
3.4.1.

Placering av storetikett

Primärfara
Sekundärfara

Miljöfarligt
ämne

Bild 3.19 Container ska märkas på alla fyra sidor.
På fordon ska storetikett finnas bak och på sidorna
Autotech Teknikinformation AB
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3.4.2.

Storetiketter och märkning av lastbärare

För fullständiga märknings- och etiketteringskrav se IMDG-koden kapitel 5.
3.4.2.1 Placering av storetiketter och märkning
Storetiketter samt märkning och skyltar ska vara placerade på utsidan av en lastbärare
för att ge en varning om att enhetens innehåll är farligt gods och innebär fara, såvida
inte etiketter eller märkning på kollina är tydligt synliga utanför lastbäraren.
3.4.2.2 Beskrivning av storetiketter
1. Sättet att sätta fast storetiketter och märkning på lastbärare ska vara sådant att
informationen fortfarande kan avläsas på lastbärare som befunnit sig minst tre
månader nedsänkta i havet.
2. Så fort det farliga godset har lossats ska alla storetiketter, orangefärgade
paneler , märkningar och skyltar ska tas bort från lastbäraren alternativt målas
eller täckas över.
3. Storetiketter ska motsvara primärfaran med godset som lastbäraren
innehåller, utom i följande fall:
-

storetiketter behövs inte på lastbärare som transporterar explosivämnen i
riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp S

-

farligt gods förpackat i begränsad mängd eller undantagna kollin med
radioaktiva ämnen (klass 7)

-

endast storetiketter som visar den största faran krävs på lastbärare som
transporter ar ämnen och föremål i mer än en riskgrupp i klass 1.

4. Storetiketter ska placeras mot en bakgrund med kontrasterande färg.
5. Storetiketter ska också finnas för de sekundärfaror för vilka etikett för
sekundärfara krävs enligt kapitel 3.2 Ämnesförteckning, kolumn 4.
6. Lastbärare som innehåller gods i mer än en klass behöver inte ha storetiketter
för sekundärfara om faran i fråga redan anges av en storetikett för primärfara.
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3.4.2.3 Beskrivning av storetiketter
1. Storetikettens format ska vara minst 250 × 250 mm, med en linje som löper
12,5 mm innanför kanten och parallell med denna. I storetikettens övre hälft
ska linjen ha samma färg som symbolen, och i dess nedre hälft ska den ha
samma färg som siffran i det nedre hörnet.
2. Storetiketten ska motsvara etiketten för klassen för det farliga godset i fråga
avseende färg och symbol.
3. Storetiketten ska visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i
klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset i fråga med
minst 25 mm höga siffror.

3.4.3.

Gasbehandlade enheter

Bild 3.20 Märkning gasbehandlade enheter (Se IMDG-koden).

3.4.4.

Hantering av kollin och lastbärare innehållande ämnen för
kylning eller konditionering

Bild 3.21Märkning när kollin innehåller kylande eller konditionerande ämnen (se IMDG-koden).
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3.4.5.

Märkning av lastbärare

3.4.5.1 Språk
Märkning med den officiella transportbenämningen ska göras på engelska vid
internationell transport eller samverkan. Vid transport inom svenskt sjöterritorium
eller mellan ort på Gotland och annan svensk ort får märkningen vara på svenska.
3.4.5.2 Märkning
1. Lastbärare med gods i klass 1 ska inte märkas med UN-nummer.
2. Fasta ämnen, vätskor eller gaser som transporteras i TANK-transportenheter,
även på varje fack i sådana med flera fack, märks med UN-nummer och
officiell transportbenämning.
3. Förpackat farligt gods:




lastat till över 4000 kg bruttovikt
till vilket ett och endast ett UN-nummer tillordnats
som är det enda farliga godset i lastbäraren

märks med UN-nummer.

Bild 3.22 Märkning UN-nummer

4. UN-numret och officiell transportbenämning för godset ska vara märkt med
svarta siffror/bokstäver som är minst 65 mm höga.
5. Lastbärare som innehåller vattenförorenande ämnen (marine pollutant) ska
tydligt visa märket för sådana ämnen på ställen som anges i mom 4.4.1.
Märket ska ha måtten minst 250 mm × 250 mm.
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3.4.6.

Begränsad mängd

Lastbärare som innehåller farligt gods förpackat som endast begränsad mängd, ska
märkas på utsidan med märkning enligt bild 4.26. Märkningens format och placering
är densamma som för storetiketter.

Bild 3.23 Märkning begränsad mängd
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4.

Dokumentation av farligt gods

För fullständig information om dokumentation, se IMDG-koden kapitel 5.4.

4.1. Allmänt
4.1.1.

Grunder

Ett av de primära kraven på en transporthandling för farligt gods är att den ska
förmedla grundläggande information om de akuta farorna med godset. Det är därför
nödvändigt att ta med viss grundinformation i handlingen för en sändning som
innehåller farligt gods.
Denna information ska kunna förmedlas till civil aktör t.ex. brandkår, kustbevakning
m.m.

4.1.2.

Innan lastning

Innan lastning ska transportdokumentation ha överlämnats till befälhavare eller av
denne utsedd person.

4.2. Avsändares åtgärder
4.2.1.

Åtgärder

Den som avsänder eller överlämnar farligt gods ska
1. se till att det är klassificerat, förpackat och märkt enligt riktlinjer i IMDG-koden
2. upprätta en godsdeklaration för farligt gods som överlämnas till befälhavare,
innan lastning
3. bevara ett exemplar av godsdeklaration för farligt gods under den tid övning
eller militär insats pågår
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4.2.2.

Godsdeklaration för farligt gods

Den avsändare som överlämnar farligt gods till transport ska beskriva det farliga
godset i en godsdeklaration.

Bild 4.1 En godsdeklaration kan se ut på många olika sätt
Ian Björkman Försvarsmakten

4.2.3.

Formkrav



En godsdeklaration får vara utförd på valfritt sätt, förutsatt att alla uppgifter
som krävs i denna handbok finns med.



Om både farligt och icke-farligt gods förtecknas i samma handling, ska det
farliga godset anges först eller framhävas på annat sätt.



En godsdeklaration får bestå av mer än en sida, om sidorna är numrerade i
ordningsföljd.



Uppgifterna i godsdeklarationen ska vara lätta att identifiera, läsliga och
varaktiga.



Vid transport inom svensk sjöterritorium eller mellan ort på Gotland och ort
på svenskt fastland är språket svenska eller engelska.Vid internationell
transport är språket engelska.
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4.3. Uppgifter som ska finnas i godsdeklaration för farligt
gods
4.3.1.

Godsbeskrivning

Godsbeskrivning består av följande uppgifter i här uppräknad ordning:
4.3.1.1 UN-numret, föregånget av bokstäverna ”UN”

4.3.1.2 Officiell transportbenämning
Är bestämd enligt 3.2 Ämnesförteckning och i de fall då särbestämmelse 274 anges i
kolumn 6 i IMDG Del 2 Ämnesförteckning, ska även teknisk benämning inom
parentes anges. För farligt gods i form av avfall ska officiell transportbenämning
föregås av uttrycket ”AVFALL”.
4.3.1.3 Klass
När klass är tillordnad:


ska riskgrupp för godset, för klass 1 innefattande bokstav för
samhanteringsgrupp:



får orden ”klass” (”class”) respektive ”riskgrupp” (”division”): anges före
numren för primär faroklass eller riskgrupp.

4.3.1.4 Siffror för sekundär faroklass eller riskgrupp
motsvarande de etiketter som krävs för sekundärfara ska, om sådana tillordnats,
anges omedelbart efter klass eller riskgrupp för primärfaran och omges av
parentestecken. (Orden ”klass” (”class”) respektive ”riskgrupp” (”division”) får
anges före numren för sekundär faroklass eller riskgrupp).

4.3.1.5 Förpackningsgrupp
I förekommande fall anges förpackningsgrupp för ämnet eller föremålet, vilket får
föregås av ”PG (Packing Group)” (t.ex. ”PG II”).
4.3.1.6 Uppgifter som ska följa på godsbeskrivningen när tillämpligt
1. Tömda, ej rengjorda förpackningar och tankar: Tömda inneslutningar vari ingår
förpackningar).
2. IBC-behållare, transporttankar och tankfordon), som innehåller rester av farligt
gods ska beskrivas som sådana genom att till exempel texten ”TÖMD EJ
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RENGJORD” eller ”RESTER AV SENASTE INNEHÅLL” sätts före eller
efter godsbeskrivningen.
3. Om det farliga godset som ska transporteras har flampunkt 60°C eller lägre ska
lägsta flampunkt anges. (För klass 5.2 organiska peroxider, som även är
brandfarliga, behöver inte flampunkten anges).
4. Om godset som ska transporteras är vattenförorenande ämne ska det identifieras
som ”VATTENFÖRORENANDE ÄMNE (MARINE POLLUTANT)” . För
generiska eller n.o.s.-benämningar ska den officiella transportbenämningen
kompletteras med vedertagen kemisk benämning för det vattenförorenande
ämnet.
4.3.1.7 Ordningsföljd
Ordningsföljd i beskrivningen av det farliga godset 4.4.1.1 till 4.4.1.5 ska vara i
ordningen som angetts utan mellanliggande information. Om inte annat tillåts eller
krävs i dessa föreskrifter ska annan information placeras efter farligt godsbeskrivningen.
Exempel på godsbeskrivningar:


UN 1203 BENSIN, 3, II (-40° C c.c.) VATTENFÖRORENANDE



UN 1072, SYRGAS, komprimerad, 2.2 (5.1)



UN 0006 PATRONER FÖR VAPEN, 1.1E

4.3.2.

Uppgifter utöver godsbeskrivningen som krävs i
godsdeklaration

4.3.2.1 Mängd
1. Uppgift om bruttomängd farligt gods ska finnas. För föremål inom klasserna
ska föremålens vikt anges.
2. Förutom för tömda, ej rengjorda förpackningar ska totala mängden anges (i
volym respektive vikt) av det farliga gods som har en separat officiell
transportbenämning, UN-nummer eller förpackningsgrupp i
godsbeskrivningen.
3. För farligt gods i klass 1 ska mängden vara nettovikten explosivämne.
4. För farligt gods som transporteras i bärgningsförpackningar ska en
uppskattning av mängden farligt gods ges.
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4.3.2.2 Antal och slag
Antal och slag (t.ex. fat, låda) av kollin ska också framgå. UN-förpackningskoder får
endast användas för att komplettera beskrivningen av kollislag (t.ex. en låda 4G).
Förkortningar får användas för att specificera måttenheten för totalmängden.
4.3.2.3 Avsändare och mottagare
Beroende på typ av verksamhet får upplösning på denna information variera från
exakta adresser/lägesangivelser till angivande av övergripande områden.

4.3.2.4 Begränsad mängd
Om farligt gods transporteras förpackat som begränsad mängd enligt vad som anges i
3.2 ämnesförteckning, kolumn 7a ska texten ”begränsad mängd” (limited quantity)
eller ”LTD QTY”anges.
4.3.2.5 Bärgningsförpackning
Om farligt gods transporteras i en bärgningsförpackning ska texten
”BÄRGNINGSFÖRPACKNING” (SALVAGE PACKAGE) anges.

4.3.2.6 Smittoförande ämnen
Om smittförande ämnen transporteras ska fullständig adress till mottagaren framgå
av godsdeklarationen, tillsammans med namnet på ansvarig person och
telefonnummer.
4.3.2.7 Aerosoler
Om aerosoler med volym per behållare överstigande 1000 ml transporteras ska detta
anges i godsdeklarationen.
4.3.2.8 Reducerade mängder
För farligt gods som transporteras i reducerade mängder, vilka anges i kolumn 7b i
ämneslistan över farligt gods, ska orden ”farligt gods i reducerade mängder”
(”dangerous goods in excepted quantities”) anges.

4.3.3.

Avsändarintyg (Shippers declaration )

Godsdeklarationen för farligt gods ska innehålla ett intyg eller en försäkran om att
den överlämnade sändningen kan accepteras för transport och att godset är korrekt
förpackat, märkt och etiketterat samt i fullgott skick för transport enligt tillämpliga
regler. Texten till denna försäkran är:
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”Härmed intygas att innehållet i denna sändning är fullständigt och noggrant
beskrivet här ovan med den korrekta transportbenämningen och är klassificerat,
förpackat, märkt och etiketterat/försett med storetikett, samt att det i alla avseenden
är i fullödigt skick för transport enligt tillämpliga internationella och nationella
bestämmelser.”
(I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately
described above by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked
and labelled/ placarded, and are in all respects in proper condition for transport
according to applicable international and national governmental regulations).
Intyget ska signeras och dateras av avsändaren. Om godsdeklarationen för farligt
gods utförs som elektronisk databehandling får underskriften ersättas av namnet (med
versaler) på den person som är behörig att underteckna handlingen.

4.3.4.

Stuvningsintyg för containrar/fordon

4.3.4.1 Stuvning
Före ombordtagning av farligt gods för sjötransport som utgör last på/i lastbärare ska
stuvningsintyg från den som utfört lastning av lastbäraren uppvisas. I
stuvningsintyget anges containerns/fordonets identifieringsnummer, och intygas att
stuvningen utförts enligt nedanstående villkor:
1. Containern/fordonet var ren, torr och uppenbart lämpad för stuvning av
godset.
2. Gods som ska separeras från varandra enligt tillämpliga separationskrav har
inte stuvats tillsammans i eller på containern/fordonet.
3. Alla kollin har kontrollerats utvändigt med avseende på skador och endast
felfria kollin har lastats.
4. Fat har stuvats upprätt och allt gods har lastats korrekt och, om nödvändigt,
ändamålsenligt fixerat med säkringsutrustning anpassad till transportslaget
för den avsedda sträckan.
5. Gods i bulk har fördelats jämnt i containern/fordonet.
6. För sändningar som innehåller gods i klass 1, annat än riskgrupp 1.4, är
containern/fordonet konstruktionsmässigt lämplig. Se 6.4.1.1 mom 2.
7. Containern/fordonet och kollina är korrekt märkta, etiketterade respektive
försedda med storetiketter.
8. Vid användning av koldioxid i fast form (CO2 – torris) för kyländamål har
containern/fordonet på utsidan på en väl synlig plats, t.ex. dörrgaveln, märkts
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eller etiketterats med texten: ”DANGEROUS CO2 GAS (DRY ICE)
INSIDE. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING”.
9. En godsdeklaration har mottagits för varje sändning med farligt gods som är
stuvad i containern/fordonet. Anmärkning: För transporttankar krävs inget
stuvningsintyg.
4.3.4.2 Dokumentation
De uppgifter som krävs i godsdeklarationen och stuvningsintyget får sammanställas i
ett och samma dokument. I annat fall ska de olika dokumenten häftas samman.
Om uppgifterna är sammanställda i ett dokument, ska detta innehålla en
undertecknad försäkran, enligt följande:
”Härmed förklaras att stuvningen av gods i containern/fordonet utförts enligt
gällande bestämmelser”
(It is declared that the packing of the goods into the container/vehicle has been
carried out in accordance with the applicable provisions).
Försäkran ska vara daterad och personen som undertecknar den ska vara identifierad i
handlingen. Underskrifter i faksimil är tillåtna.
Här följer exempel på särskilt stuvningsintygande. Intyget ingår även i formulär för
multimodal transport av farligt gods.

Bild 4.2 Standardformulär samt exempel på egen design
Ian Björkman/Försvarsmakten
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4.4. Dokumentation som krävs ombord på fartyg
4.4.1.

Befälhavares ansvar

Varje fartyg med farligt gods och/eller vattenförorenande ämnen ombord (marine
pollutants) ska ha publikationer och dokument enligt moment 4.4.2 – 4.4.8.

4.4.2.

Publikationer

4.4.2.1 H FGS 2020
På fartyg med ett deplacement av 40 eller över 40 ton ska Handbok Farligt gods
finnas ombord.
4.4.2.2 Sammanfattning farligt gods sjö
På fartyg med ett deplacement under 40 ton ska sammanfattning farligt gods sjö
finnas ombord.
Dokumentationskrav för båt med obefintliga stuvningsmöjligheter för dokumentation
(G-båt, Yxlö och liknande båtar) är:


Godsdeklaration ska finnas med ombord under transport av farligt gods.



Farligt gods-intyg ska finnas lätt tillgängligt i båtens landorganisation.

4.4.3.

Säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet)

Säkerhetsdatablad för kemiska ämnen som förvaras eller används ombord ska finnas
tillgängliga ombord på fartyget.

4.4.4.

Farligt gods-intyg

Utfärdat av SjöI och talar om vilka klasser som får lastas ombord.

4.4.5.

Godsdeklaration

4.4.5.1 Vid last av farligt gods
Ska vara överlämnad till befälhavare eller av denne utsedd person innan lastning får
ske.
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4.4.5.2 Där fartyg fungerar som upplag/förråd
Om upplags- eller förrådsliggaren uppfyller kraven på innehåll i godsbeskrivning
gäller den som gods deklaration.

4.4.6.

Stuvningsintyg

När last i lastbärare tas ombord krävs stuvningsintyg. Se H FGS 2020 kapitel 4.3.4

4.4.7.

Farligt gods-förteckning

Förteckning över farligt gods ska innehålla:
1. godsbeskrivning över aktuella farligt gods-artiklar som används ombord
2. mängd av farligt gods och vattenförorenande ämnen
3. produkternas placering ombord.

4.4.8.

Stuvningsplan (om fartyget har ammmunitionsdurk)



Utfärdas av DesignA och utgörs av förteckning över tillåten mängd och typ
av ammunition och övriga explosiva varor i en ammunitionsdurk och för
tillåtna bestyckningsalternativ.



Stuvningsplanen ska beskriva hur farligt gods ska stuvas i respektive
ammunitionsdurk.

4.4.9.

Bevarande av transportinformation för farligt gods



Fartygets landorganisation, alternativt utlämnande fartyg, ska bevara ett
exemplar av godsdeklaration för farligt gods under den tid som militär insats
pågår.



Fartygets landorganisation ska ha en kopia på farligt gods-förteckningen.
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5.

Lastsäkring

Syftar till att bibehålla fartygets sjövärdighet.

5.1. Befälhavaransvar
5.1.1.

Information

Befälhavare på örlogsfartyg ska före lastning tillse att denne har nödvändig
information om det farliga godset. Det innefattar bl.a. totalvikten och därtill vikt av
enskilda tunga kollin samt övriga relevanta särskilda egenskaper som lasten har
(t.ex. farligt gods med särskilda krav på stuvning och separation).

5.1.2.

Acceptanskontroll

Befälhavare får inte acceptera last med mindre än att fartygets stabilitet eller
strukturella styrka inte äventyras.

5.1.3.

Lastsäkringskrav

Farligt gods ska lastas, stuvas och säkras ombord så att kraven om lastsäkring
tillgodoses. Det är befälhavarens ansvar att lastsäkringen är korrekt utförd före
avgång.
Befälhavaren ska genom acceptanskontrollen säkerställa att:
1. olika typer av farligt gods är kompatibla med varandra och separerade från
varandra i enlighet med separationsreglerna
2. tänkt last överensstämmer med medgivandena i farligt godstillståndet
3. lastsäkringsmetod inte skadar godset
4. denne (befälhavaren), i god tid före lastning, ser till att denne har nödvändig
information om det farliga godset
5. inom fartområde D och E sker lastsäkring enligt befälhavares beslut.
6. farligt gods placeras så att det är lätt åtkomligt
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5.2. Stuvningsintyg
Före ombordtagning av farligt gods för sjötransport som last på/i lastbärare ska
stuvningsintyg från den som utfört lastningen kunna uppvisas.

5.3. Krav på lastbärare
Lastbärare måste vara försedda med tillräckligt antal surrningspunkter.

5.4. Områdesindelning
Inom sjöfarten har man delat in farvatten i tre områden beroende på olika stora
påkänningar på lastsäkring.
5.4.1.1 Områdesgränser

Bild 5.1 Områdesgränser
Autotech Teknikinformation AB

Område A:
Östersjön och Kattegatt, begränsat i väster av Jylland och i norr av en linje
Marstrand-Skagen.
Område B:
Farvatten väster om A begränsat i norr av en linje Kristianstad–Montrose, i väster av
Storbritannien och i söder av en linje Brestlands End samt Medelhavet.
Område C:
Oinskränkt fart.
Lastsäkringskrav
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Tabell 13. Lastsäkringskrav
Område

Fram

Bakåt

Sida

A

0,3

0,3

0,5

B

0,3

0,3

0,7

C

0,4

0,4

0,8

Område A

Område B

Område C

Bild 5.2 Lastsäkringskrav i olika områden
Autotech Teknikinformation AB

5.4.1.2 Områdesstyrda lastsäkringskrav
För områdena A, B och C gäller kravet på lastsäkring i sidled enligt bilderna ovan.
Förklaring av begreppet ”1,0 X lastvikten”:

Bild 5.3 Lastsäkring i lodled

Lastsäkring i lodled 1 x lastvikten.
”Spänner du fast kollit i däck och vänder upp och ner på fartyget ska lasten sitta
kvar”.
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5.5. Allmänna råd i samband med lastsäkring
Att tänka på då man stuvar och säkrar kollin som innehåller farligt gods:

Bild 5.4 Exempel på hård lastsäkring på mjukt kolli,
Ian Björkman/Försvarsmakten

5.5.1.

Metod

För att förhindra att ”mjuka” kollin med farligt gods, t.ex. papplådor, plastdunkar
IBC:er eller liknande, går sönder, är det inte tillåtet att dra spännband eller kätting
över dessa.
Använd i stället mjuk metod, t.ex. lastsäkringsnät.
Alternativ:
Skapa hårt kolli t.ex. genom att lägga det mjuka kollit i en hård förpackning t.ex. i en
overpack t.ex. Europapall med krage och lock. Därefter kan hård lastsäkringsmetod
användas. Notera här kraven på märkning och etikettering av det ”nya” kollit
(Overpack).
UN-typgodkända kollin får normalt staplas till en höjd av tre meter av motsvarande
kollin.
Vissa typer av storförpackningar tillåter ingen stapling.
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5.5.2.

Placering

Det farliga godset ska placeras lättåtkomligt och får inte täckas över med annan last
för att det i händelse av olyckor eller haverier lätt ska kunna avlägsnas.
5.5.2.1 Tid
Tänk på konsekvenserna av en olycka med farligt gods. Ta den tid som krävs för
lastsäkring!
5.5.2.2 Vidare anvisningar
Detaljerade anvisningar för hur kraven på lastsäkring av lastbärare ska tillgodoses
återfinns i TSFS 2010:174.
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6.

Stuvning

I stuvningsutrymmen där farligt gods är lastat eller i övrigt hanteras ska
inkompatibelt farligt gods separeras. Separering ska ske i enlighet med krav i
IMDG-koden. Dispens/undantag kan, då synnerliga skäl finns, medges av
sjösäkerhetsinspektören.

6.1. Acceptanskontroll
Innan ombordtagning av farligt gods på örlogsfartyg sker ska befälhavare acceptera
lasten enligt kriterierna:


att godsdeklaration är mottagen och kontrollerad



att olika typer av farligt gods är kompatibla med varandra och kan separeras
från varandra i enlighet med separationsreglerna och med hänsyn till fartygets
storlek och konstruktion



att tänkt last överensstämmer med medgivandena i farligt godstillståndet.

6.2. Gemensamma bestämmelser för


utrymmen med farligt gods avsett för drift.



lastrum/utrymmen avsedda för transport av farligt gods.

6.2.1.

Krav på elutrustning

6.2.1.1 Ammunitionsdurkar
1. Elinstallation ska vara utförd enligt krav ställda i NSC.
2. Belysningsarmaturer kapslas till IP 67 (tät mot damm och durksprinkling).
3. Elinstallation ska utifrån allpoligt frånskiljas (med tydlig lägesindikering).
4. Mekaniska skydd ska finnas som skydd för ledningar och elinstallationer.
Dessa ska ge ett avstånd på 30 cm mellan elinstallation och ammunitionen.
5. Övriga elektriska installationer enligt SS4210825.
6. DesignA prövar elinstallationer och SjöI godkänner.
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6.2.1.2 Lastrum för transport av klass 1-vara
Elinstallation ska utifrån allpoligt frånskiljas.
Kapslingsklass ska minst vara IP 4X.
Under lossning och lastning tillåts kapslingsklass IP 3X.
Mekaniska skydd ska finnas som skydd för ledningar och elinstallationer. Dessa ska
ge ett avstånd på 30 cm mellan elinstallation och farligt gods-kollin.
Övriga elektriska installationer enligt SS4210825.
DesignA prövar elinstallationer och SjöI godkänner.

Mekaniskt
skydd

1.4

C

30
cm

Elinstallation

Bild 6.1 Lastrum för transport av klass 1-vara
Ian Björkman/Försvarsmakten

6.2.2.

Brandskydd

6.2.2.1 Allmänna brandskyddsåtgärder
Att förebygga brand i en last med farligt gods åstadkoms bl.a. genom att utöva gott
sjömanskap, med särskilt iakttagande av följande försiktighetsåtgärder:
Håll brännbart material borta från tändkällor.
Skydda ett brandfarligt ämne med ändamålsenlig förpackning.
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Avvisa skadade eller läckande kollin.
Stuva kollin skyddade från olycksrelaterad skada eller uppvärmning, segregera kollin
från ämnen som kan förväntas starta eller sprida brand.
När det är lämpligt och praktiskt möjligt, stuva farligt gods i ett åtkomligt läge så att
kollin i närheten av brand kan skyddas och rökförbud övervakas i farliga områden.
Sätt upp tydligt synliga ”RÖKNING FÖRBJUDEN”: -anslag eller -skyltar.
Belysnings- och kraftkablar och armatur ska hållas i gott skick. Kablar eller
utrustning som visar sig osäkra ska kopplas bort. Då det krävs att ett skott är lämpligt
för separationsändamål, ska kabel- och ledningsgenomföringar i däck och skott vara
tätade mot genomgång av gas och ångor. När farligt gods stuvas på däck, ska läge
och konstruktion hos hjälpmaskineri, elektrisk utrustning och kabeldragning beaktas
för att undvika källor till antändning.
I samband med tillbud som innefattar brandfarliga gaser eller brandfarliga vätskor
med flampunkt 60° eller lägre, ska alla antändningskällor (som öppen låga,
oskyddade glödlampor, elektriska handverktyg) undvikas.
6.2.2.2 Särskilda brandskyddsåtgärder för klass 1
Största risken vid hantering och transport av gods i klass 1 är brand från en källa
utanför godset, och det är viktigt att en brand upptäcks och släcks innan den når
sådant gods. Följaktligen är det väsentligt att brandskydd, brandbekämpningsåtgärder
och utrustning är av hög standard och i beredskap för omedelbar insats och
användning.
Utrymmen som innehåller gods i klass 1 och angränsande lastutrymmen ska vara
försedda med ett brandvarningssystem. Om sådana utrymmen inte är skyddade av ett
fast brandsläckningssystem ska de vara åtkomliga för brandbekämpningsinsatser.
Inget reparationsarbete får utföras i ett utrymme som innehåller gods i klass 1.
Särskild försiktighet ska iakttas då reparationer utförs i något angränsande utrymme.
Ingen svetsnings-, brännings-, skärnings- eller nitningsoperation som innefattar
användning av eld, lågor eller utrustning som producerar ljusbåge får utföras i något
utrymme utöver maskinrum och verkstäder där brandsläckningsarrangemang är
tillgängliga, utom i nödsituation och, om fartyget är i hamn, med tillstånd i förväg av
hamnmyndigheten.
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6.2.2.3 Särskilda brandskyddsåtgärder för klass 2
Effektiv ventilation ska finnas för att föra bort eventuellt läckande gas från
lastutrymmet eller -utrymmena, med tanke på att vissa gaser är tyngre än luft och kan
ansamlas i farlig koncentration i fartygets nedre del.
Åtgärder ska vidtas för att förhindra läckande gaser från att tränga in i någon annan
del av fartyget.
Om det finns något skäl att misstänka gasläckage, ska tillträde till ett lastrum eller
lastutrymme inte tillåtas innan befälhavare eller ansvarigt befäl har tagit hänsyn till
alla säkerhetsaspekter och är övertygad om att det är säkert för tillträde.
Nödfallstillträde till lastrummet under andra omständigheter får endast företas av
utbildad besättning som bär andningsapparat och skyddskläder, då så anbefalls, och
alltid under ledning av ansvarigt befäl.
Läckage från tryckkärl som innehåller brandfarliga gaser kan ge upphov till
explosiva blandningar med luft. Sådana blandningar kan om de antänds resultera i
explosion och brand.
På mindre fartyg placeras behållare med brandfarlig eller oxiderande gas så att
maximal separering från klass 1 görs samt att de som en sista åtgärd lätt kan lämpas
överbord i händelse av brand.
6.2.2.4 Särskilda brandskyddsåtgärder för klass 3
Brandfarliga vätskor avger brandfarliga ångor, vilka särskilt i ett slutet utrymme
bildar explosiva blandningar med luft. Sådana ångor kan om de antänds överföra
lågor till det ställe där ämnena är stuvade.
Läs och kontrollera bestämmelserna om rätt ventilation för att förebygga ansamling
av ångor.
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6.3. Farligt gods avsett för drift ombord

Bild 6.2 Sjunkbomber på minrälsen: ett exempel på farligt gods avsett för drift ombord
Erik Utterström/Försvarsmakten

6.3.1.

Allmänt

6.3.1.1 Farligt gods ombord
Den direkta tillsynen av utrymmen för förvaring av farligt gods t.ex.
ammunitionsdurkar, förråd för brandfarliga varor, rengöringsmateriel och dylikt
utövas under befälhavare och tjänstegrenschef av vederbörande materielredogörare.

6.3.1.2 Tillståndsdokument


Örlogsfartyg som förvarar explosiva ämnen och föremål inom ramen för
fartygets reglementerade utrustning ska ha tillståndsdokument.



Tillståndsdokument för ammunitionsförvaring ska finnas ombord på fartyget.



Tillståndsdokumentet beskriver vilket farligt gods i klass 1 som får finnas
ombord, i vilka mängder och var det får förvaras.



Tillståndsdokumentet ska vara en del av fartygets CSSB (Centralt
systemsäkerhets-beslut) för vilket sjösäkerhetsinspektionen tecknar samråd.



DesignA utfärdar tillståndsdokument.
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6.3.1.3 Stuvningsplan
För varje ammunitionsdurk ska det finnas en stuvningsplan.
Aktuell ammunition i ammunitionsdurkar eller tillåtet bestyckningsalternativ ska
vara beskrivet i stuvningsplanen.
Stuvningsplanen ska beskriva hur farligt gods ska stuvas i respektive
ammunitionsdurk.
DesignA utfärdar stuvningsplan.

6.3.2.

Säkerhetsinstruktioner för ammunitionsdurkar

6.3.2.1 Förvaring
Ammunition och övriga explosiva varor ska förvaras i därför avsedda lavar,
ställningar, fack och dylikt.
Ombordtagning och förvaring av ammunition och övriga explosiva varor ska så långt
som möjligt ske i korrekt märkta och etiketterade originalförpackningar.
Ammunition och övriga explosiva varor utöver RU, t ex för övnings- och
provändamål, får endast förvaras ombord på för ammunition avsedda
stuvningsplatser, enligt stuvningsplan. Utöver detta får ytterligare ammunition inte
tas ombord, annat än som last och då enligt krav i denna handbok.
6.3.2.2 Beredskapsammunition
Beredskapsammunition ska förvaras i avsedda skåp.
Vederbörande chef bör dock för visst fall bestämma att, av beredskapsskäl eller
annan anledning all beredskapsammunition eller del därav ska förvaras i härför
avsedda förvaringsplatser i anslutning till pjäs.
6.3.2.3 Ombordtagning
Vid ombordtagning av ammunition och övriga explosiva varor ansvarar fartygschef
för att rätt varuslag tas emot.
Vad avser eldhandvapenammunition ska särskilt iakttas att sammanblandning av
skarp och lös ammunition inte sker.
6.3.2.4 Dokumentation
För varje ammunitionsdurk ska finnas dokumentation enligt RMS-D och -F.
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6.3.2.5 Förvaring
Eldrörsammunition, robotar, raketer, icke apterade tändrör, sprängmedel,
landmateriel, specialammunition, nödsignal- och verktygsammunition ska förvaras i
sina ordinarie emballage.
Ammunition som har särskilt konstruerade ställ, som 40/57 mm artillerigranater och
MASS-ammunition, får förvaras utan emballage.
För att förekomma åverkan på slaghattar och tändskruvar ska patroner försedda med
skyddsbleck ha dessa på tills langning påbörjas.
6.3.2.6 Ordningsregler


Renlighet och ordning ska iakttas i ammunitionsdurk.



Där får inte förvaras annan materiel eller ovidkommande gods.



Övrig materiel, t ex tempereringsnycklar, handverktyg och laddramar som
förvaras i ammunitionsdurk ska vara F-kodade.



Denna materiel får inte ligga lös utan ska förvaras i skåp eller låda, särskilt
iordninggjord för ändamålet.

6.3.2.7 Rökning och öppen eld
Rökning, medförande av öppen eld eller brandfarliga varor är förbjudet i durk.
6.3.2.8 Låsning
Durk ska hållas låst till kaj då verksamhet inte pågår i den eller när den inte är under
omedelbar uppsikt.
Till sjöss och då stridsberedskap är satt ska durk hållas öppen.
För övningar, utbildning och då tjänsten ombord kräver det kan fartygschef
temporärt medge avsteg från dessa bestämmelser.
Vapenskåp, säkerhetsskåp och kassuner ska alltid hållas låsta när de inte är under
omedelbar uppsikt.
I låst durk ska belysningen vara släckt. För durk där fast belysning inte finns ska
godkänd handlampa med egen strömkälla finnas lätt tillgänglig utanför durken, se
IFTEX.
6.3.2.9 Atmosfärisk förvaringsmiljö
Relativa fuktigheten i ammunitionsdurk får inte överstiga 60%.
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Temperaturen i ammunitionsdurk ska hållas så jämn som möjligt. Om temperaturen
skulle överstiga +35 °C ska åtgärder omedelbart vidtas för att sänka temperaturen.
Temperaturobservationer ska utföras varje dygn.
Fuktighetsmätning ska utföras varje vecka.
Temperaturobservationen utförs på max–min–termometer inne i ammunitionsdurken
så att allmäntillståndet samtidigt kan kontrolleras.
Temperatur- och fuktighetsobservationer förs på fastställd blankett – temperatur- och
fuktighetsjournal, se IFTEX. Observationer av överskridna gränser för
förvaringsmiljö ska snarast tillsändas FMV för beslut om vidare åtgärder.
6.3.2.10 Förläggning till hamn eller varv
Säkerhetsbestämmelser för åtgärder med ammunition vid förläggning till örlogshamn
eller varv återfinns i hamnordning för hamn i försvarsmakten respektive i civila
hamnars hamnordningar, samt vid varvsvistelse i särskilt upprättat samordningsavtal
(se även Reglemente Sjösäkerhet ledning).
6.3.2.11 Förvaring av nödsignaler
Antal och typ av nödsignaler förvaras enligt fastställd tillsynsbok och ska placeras
enligt fastställd brand- och säkerhetsplan.

6.3.3.

Säkerhetsregler för gascentraler, förvaring av bensin,
förvaring i färgförråd och skeppsförråd

6.3.3.1 Gascentraler


UN 1001 Acetylen och UN 1072 Syre, komprimerad i kärl med nominell
volym över 7 liter, ska förvaras i särskild gascentral för varje slag av gas.



Gascentral ska vara placerad i särskilt utrymme för varje gas. Sådant
utrymme ska vara väl ventilerat och beläget utanför maskinrummet på eller
ovanför väderdäcket. Tillträde till gascentral får endast vara anordnat från
öppet däck. Luftväxling i rum för gascentral ska vara naturlig.



Elektrisk utrustning i gascentral ska vara av explosionssäkert utförande. I
gascentral för acetylen ska den elektriska utrustningen vara särskilt godkänd
för användning i sådan lokal. Elektriskt uttag får inte förekomma i
gascentralutrymme.



Transportabla gassvetsutrustningar med högst en 20 liters acetylenbehållare
och en 20 liters oxygenbehållare får användas. Då dessa inte används ska de
förvaras väl surrade i gascentral.
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Gasbehållare avsedda för användning ombord (även gaser för medicinskt
bruk) ska vara försedda med farligt gods-märkning (UN-nummer och etikett).
Etiketter får förminskas och delvis överlappa varandra under förutsättning att
informationsvärdet inte påverkas.

6.3.3.2 Bensin
Transport av UN 1203 Bensin, avsedd för fartygets och dess båtars eget behov eller
verksamhet, får ske enligt följande:


Vätskor med flampunkt under 60 °C avsedda för fartygets drift eller
verksamhet, annat än de som förvaras i färgförråd, får förvaras och hanteras
ombord efter ordinarie prövning av DesignA.



Bensin till utombordsmotorer för fartygets eget behov eller verksamhet får
förvaras ombord i godkända tankar eller godkända och korrekt uppmärkta och
etiketterade förpackningar om högst 25 liter vardera.



Stuvningsplats för bensin eller etanol ska vara på öppet däck eller i väl
ventilerat utrymme i anslutning härtill. Platsen ska förses med skylt med
texten ”Brandfarlig vätska lämpas överbord vid brand eller brandfara”.



Pulversläckare ska placeras i närheten av stuvningsplatsen. Elektriska
installationer i utrymmet ska vara EX-klassade. Om den maximala mängden
bensin överstiger 60 liter ska tankarna, alternativt de godkända
förpackningarna, vara placerade i fällbara ställningar på lämplig plats vid
fartygssidan så att de kan lämpas överbord.
Brandfarlig vätska lämpas överbord
Vid brand eller brandfara



De fällbara ställningarna ska lätt kunna utlösas. Om mängden överstiger 380
liter gäller hantering enligt bestämmelserna om last av farligt gods.



Installation och åtgärder för att förhindra brand eller läckage ska vara
tillgodosett så att utsläpp av skadliga ämnen inte kan ske.



Lämpning överbord får endast ske om alla andra metoder att förhindra brand
eller läckage vidtagits och det är nödvändigt för fartygets säkerhet eller för att
rädda liv till sjöss.

6.3.3.3 Färgförråd
Farligt gods i förråd ska förvaras enligt följande:


all materiel i förråd ska vara lastsäkrad/surrad
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förpackningar ska vara förslutna, försedda med märkning samt vara
etiketterade enligt krav i IMDG-koden



färgförråd ska vara reserverat för brandfarliga vätskor samt redskap för deras
användning



tomemballage samt öppna eller trasiga behållare ska hållas bortafrån
förrådet..

6.3.3.4 Skeppsförråd


All materiel i förråd ska vara lastsäkrad/surrad.



Förpackningar ska vara förslutna, försedda med märkning samt vara
etiketterade enligt krav i IMDG-koden.



Rengöringsmedel med frätande eller brandfarliga egenskaper ska förvaras
åtskilt från kalciumhypoklorit (eller annat vattenreningsmedel).



Alkaliska ämnen ska vara separerade från syror.

IMDG-kodens bestämmelser om separationsgrupper är vägledande för separation i
skeppsförråd.
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6.4. Stuvningsbestämmelser för farligt gods som last
Acceptanskontroll - Innan ombordtagning av farligt gods på örlogsfartyg sker ska
befälhavare acceptera lasten enligt kriterier under rubriken Begrepp. Bestämmelser
och hänvisningar följer IMDG-koden.

6.4.1.

Stuvning och hantering av gods i klass 1

6.4.1.1 Definitioner
Definitioner för stuvning i klass 1: För detta avsnitt hänvisas till följande
stuvningsslag i kolumn 16 i förteckningen över farligt gods. Hänvisningarna skiljer
sig mot IMDG-koden.
Anmärkning: Alternativa åtgärder till dem som föreskrivs i detta avsnitt för klass 1
kan godkännas av FM redare .
1. Skilt från bostads utrymmen
Skilt från bostadsutrymmen betyder att kollin eller lastbärare ska stuvas på ett
minimiavstånd av tre meter från bostäder, luftintag, maskinrum och andra slutna
arbetsutrymmen.
2. Sluten lastbärare för klass 1
a) Sluten lastbärare för klass 1 innebär en enhet som helt omsluter innehållet genom
permanenta strukturer, kan fästas i fartygets konstruktion och, med undantag för
riskgrupp 1.4, är lämplig i konstruktionstekniskt avseende enligt definitionen i det
här avsnittet (se punkt 10). Lastbärare med tygsidor eller tak av tyg är inte slutna
lastbärare. Golvet på en sluten lastbärare ska antingen vara tillverkat av tätt
brädfodrat trä eller ordnat så att gods stuvas på timrade galler, träpallar eller
förstängningsvirke.
b) EUR-pall som sluten lastbärare för klass 1 villkoras enligt följande:


pall: Godkänd EUR-märkning, hel och rengjord



pallkragar: leder utan anmärkning, metallstyrningar raka, hela och rena



bottenskiva: hel och ren i motståndskraftigt material (t.ex. plywood)



pallock: helt och rent, styvkonstruktion



pall placeras så att alla bottenskenor ligger an mot däck



pallkragar ska ha god passform mot pall och mot varandra



bottenskiva ska ej vara för tjock, p.g.a. risk att kragstyrningarna inte håller
kragen mot pallen



varje pall säkras individuellt med spännband avsett för aktuell vikt



ett fullständigt väderskydd erhålls med presenning alt tältkonstruktion
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c) Stora och robusta föremål inom klass 1 stuvas och hanteras som sluten lastbärare
för klass 1.
d) Kollin där klass 1-vara packats i ändamålsenliga ytterförpackningar t.ex. i robotoch torped-tuber, stuvas och hanteras som sluten lastbärare för klass 1.
3. Brännbart material
Brännbart material betyder material som kan men inte behöver vara farligt gods men
som är lättantändligt och understöder förbränning. Exempel på brännbart material är
trä, papper, halm, vegetabiliska fibrer, produkter tillverkade av sådana material, kol,
smörjmedel och oljor. Denna definition gäller inte för förpackningsmaterial eller
förstängningsvirke.
4. Antändningskällor
Potentiella antändningskällor omfattar, men är inte begränsade till, öppen eld,
maskiners avgassystem, ventilationsutsläpp från pentryn, eluttag och elektrisk
utrustning, inklusive sådana på kylda eller uppvärmda lastbärare om de inte är av
certifierat säker typ.
5. Avstånd från värmekällor
”Avstånd från värmekällor” innebär att kollin och lastbärare ska förvaras minst 2,4
meter från uppvärmda fartygsstrukturer, där yttemperaturen kan överstiga 55 °C.
Exempel på uppvärmda strukturer är ångrör, värmeslingor, ovansidor eller
sidoväggar av uppvärmda bränsle- och lasttankar, samt maskinrumsskott. Dessutom
ska kollin som inte är lastade inuti en lastbärare och stuvade på däck skyddas från
direkt solljus. Ytan på en lastbärare kan snabbt hettas upp i direkt solljus vid nästan
vindstilla förhållanden, och lasten kan också bli upphettad. Beroende på typ av varor
i lastbäraren och planerad rutt ska försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att
exponeringen för direkt solljus minskas.
6. Stuvning
Stuvning innebär korrekt placering av farligt gods ombord på ett fartyg för att
garantera säkerheten och skydd för miljön under transport.
7. Stuvning på däck betyder stuvning på väderdäck.
8. Stuvning under däck avser all stuvning som inte är på väderdäck.
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9. Lämplig i konstruktionstekniskt avseende för klass 1
Lämplig i konstruktionstekniskt avseende för klass 1 betyder att lastbäraren inte
uppvisar större defekter i sina konstruktionselement, exempelvis övre och nedre
sidobalkar, övre och nedre tvärbalkar, dörrtröskel och dörrfäste, dörrbalkar,
tvärgående golvbalkar, hörnstolpar och hörnbeslag i en container.
Större defekter är


mer än 19 mm djupa bucklor eller böjar på strukturkomponenter oavsett deras
längd; sprickor eller brott på komponenter



mer än en skarv (t.ex. en överlappsskarv) i övre eller nedre tvärbalkar eller
dörrfästen



mer än två skarvar i någon av de övre eller nedre sidobalkarna



en skarv i en dörrtröskel eller hörnstolpe; gångjärn och beslag som är
hopklämda, förvridna, trasiga, saknas eller på annat sätt ur funktion



otäta förslutningar eller tätningar



för containrar all slags åverkan på konstruktionen som är kraftig nog för att
omöjliggöra korrekt positionering av hanteringsutrustning, placering och
säkring på chassin eller fordon eller isättning i fartygets celler



nedslitning i någon komponent av lastbäraren oacceptabel, oavsett
konstruktionsmaterial. t.ex. genomrostad metall i sidoväggar eller splittrat
glasfiber.



normalt slitage, inklusive korrosion (rost), mindre bucklor och revor



andra skador som inte påverkar funktionen eller väderbeständigheten, är dock
tillåtet.

6.4.1.2 Stuvningskategorier för klass 1
Farligt gods i klass 1, utom riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp S, förpackat i
begränsade mängder, ska stuvas såsom indikeras i kolumn 16 i förteckningen över
farligt gods i enlighet med någon av de kategorier som anges nedan.
Då kategorierna visar att gods i klass 1 får transporteras i örlogsfartyg med fler än 12
passagerare, ska högsta nettovikt av explosivämnen som får transporteras bestämmas
enligt IMDG 7.1.4.4.5.1 och separation enligt tabell 15. iakttagas.
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Tabell 14. Stuvningskategori klass 1
Stuvningskategori

Örlogsfartyg
Örlogsfartyg
(till och med 12 pax)
(fler än 12 pax)
På däck
Under däck På däck

Under däck

01

I slutna
lastbärare

x

I slutna lastbärare

02

I slutna
lastbärare

x

I slutna lastbärare

I slutna lastbärare

03

I slutna
lastbärare

x

7.1.4.4.5.1

7.1.4.4.5.1

04

I slutna
lastbärare

7.1.4.4.5.1

7.1.4.4.5.1

05

I slutna
lastbärare

7.1.4.4.5.1

7.1.4.4.5.1

X

x

Blå ruta med kryss = tillåtet. Röd ruta = inte tillåtet.
(7.1.4.4.5.1 = se IMDG-koden) Gul ruta - se definitioner
6.4.1.3 Stuvningsbestämmelser för gods i klass 1
Alla utrymmen eller lastrum och lastbärare ska vara låsta eller på lämpligt sätt
säkrade för att hindra tillträde för obehöriga.
Lås- och säkringsanordningarna ska vara sådana att tillträde kan ske utan dröjsmål
vid en nödsituation.
Lastnings- och lossningsförfaranden samt använd utrustning ska vara sådana att
gnistor inte bildas, i synnerhet när lastutrymmets golv inte är av tätt brädfodrat trä.
Alla som hanterar lasten ska före hantering av explosivämnen informeras av lastaren
eller mottagaren om de potentiella riskerna och nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Om innehållet i kollin påverkas av vatten medan det är ombord, ska lastaren
rådfrågas omedelbart, och i avvaktan på detta samråd ska hantering av kollina
undvikas.
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6.4.1.4 Separation på däck

Minst 6 m
B

D

Bild 6.3 Separation på däck

När gods i olika samhanteringsgrupper transporteras på däck, ska det stuvas minst 6
meter isär från varandra såvida det inte får stuvas ihop enligt tabell 7.5.
Tabell 15. Samhanteringsgrupper

6.4.1.5 Separation i fartyg med ett lastrum
I ett fartyg med ett lastrum ska farligt gods i klass 1 separeras enligt tabell 15 med
följande undantag:
Gods i riskgrupp 1.1 eller 1.2 i samhanteringsgrupp B får stuvas i samma lastrum
som ämnen i samhanteringsgrupp D, förutsatt att:


den totala nettovikten explosivämne i samhanteringsgrupp B inte överstiger
50 kg, och



sådant gods stuvas i en sluten lastbärare vilken stuvas minst 6 meter från
ämnen i samhanteringsgrupp D.

Gods i riskgrupp 1.4 i samhanteringsgrupp B får stuvas i samma lastrum som ämnen
i samhanteringsgrupp D, förutsatt att de är åtskilda av antingen ett avstånd på minst 6
meter eller en skiljevägg av stål eller motsvarande.
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6.4.2.

Stuvning och hantering av gods i klass 2 - 9

6.4.2.1 Stuvningstabell
Ämnen, materiel och föremål ska stuvas så som anges i förteckningen över farligt
gods enligt en av nedan specificerade kategorier:
Tabell 16. Stuvningskategori klass 2 – 9
Stuvnings- Örlogsfartyg, vars passagerarantal
katergori är begränsat till 25, eller till en
passagerareper 3 meter av totala
längden, där det största värdet gäller
På däck
Under däck

Andra örlogsfartyg i vilka
begränsningarna
i passagerarantal överskrids
På däck
Under däck

A
B
C
D
E

Blå ruta = tillåtet.
Röd ruta = inte tillåtet.
6.4.2.2 Stuvningsbestämmelser


Minsta staplingshöjd vid provning av förpackningar är tre meter. På IBC:er
och storförpackningar framgår tillåten belastning vid stapling genom
märkning.



Fat som innehåller farligt gods ska alltid stuvas i upprätt läge.



Lådor av papp och andra förpackningar som är känsliga för vatten ska stuvas
under däck eller, om de stuvas på däck, alltid vara skyddade så att de inte
utsätts för väder eller havsvatten.



När farligt gods stuvas på däck ska vattenposter, pejlingsrör och liknande
samt åtkomsten till dessa hållas fria från sådan däckslast.



Stuvning av farligt gods ska alltid ordnas så att fria gångar och åtkomst till
alla inrättningar som är nödvändiga för säkert arbete ombord på fartyget
säkerställs.
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Oavsett de stuvningsbestämmelser som anges i förteckningen över farligt
gods får tömda, ej rengjorda kärl, vilka i fyllt tillstånd skulle ha stuvats endast
på däck, stuvas på däck eller under däck i ett mekaniskt ventilerat
lastutrymme. Tömda, ej rengjorda gasflaskor, som har en etikett för klass 2.3,
ska endast stuvas på däck.



Där det är nödvändigt att förebygga tryckstegring, sönderfall eller
polymerisering av ett ämne, ska kollina stuvas avskärmade från
strålningsvärme, vilket innefattar skydd mot starkt solljus.



När det anges i förteckningen över farligt gods att ämnen ska stuvas
avskärmade från strålningsvärme, ska stuvning under däck vara ”på avstånd
från värmekällor (6.4.1.1 mom 5) ”.



Då det för visst farligt gods krävs skydd mot värmekällor, ska detta anses
innefatta gnistor, lågor, ångrör, värmespiraler, överdel eller sidoväggar till
bränsle- och lasttankar samt skotten till maskinrum. Alternativt ska i
sistnämnda fallet sådana skott vara isolerade till A-60-nivå eller likvärdigt,
med undantag av att för explosivämnen, ska utöver skott enligt A-60
stuvning, ”på avstånd från värmekällor (6.4.1.1 mom 5)” upprätthållas.



Andra lastbärare får inte stuvas ovanför transporttankar.



Sjösäkerhetsinspektören kan medge annan stuvning ombord på svenska
örlogsfartyg av förpackningar, IBC-behållare och tankar om likvärdig
säkerhetsnivå kan uppnås.

Bild 6.4 Lastning av IBC med drivmedel på lätt trossbåt
Christer Nääs/Försvarsmakten
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6.4.2.3 Stuvning i förhållande till bostadsutrymmen
Skilt från bostadsutrymmen betyder att kollin eller lastbärare ska stuvas på ett
minimiavstånd av 3 m från bostäder, luftintag, maskinrum och andra slutna
arbetsutrymmen.6.4.2.4 Stuvning av vattenförorenande ämnen
Om stuvning tillåts på däck eller under däck är stuvning under däck att föredra. Där
stuvning endast på däck krävs, ska i första hand stuvning på väl skyddade däck eller
stuvning inombords i skyddade utrymmen på öppna däck ske.
6.4.2.5 Stuvning i förhållande till livsmedel
Farligt gods med primär- eller sekundärfara i klass 2.3, 6.1, 6.2, 7 (med undantag för
UN 2908, 2909, 2910 och 2911), 8 samt farligt gods med hänvisning till IMDG
7.6.3.1.2 i kolumn 16 i förteckningen över farligt gods, får inte transporteras
tillsammans med livsmedel i samma lastbärare. Vid konventionell stuvning ska
separationen på däck vara minst 6 meter horisontellt och under däck i olika
utrymmen eller lastrum.
Följande farligt gods får transporteras med livsmedel förutsatt att det inte lastas i
nom ett avstånd av 3 m:


farligt gods i förpackningsgrupp III, klass 6.1 och 8



farligt gods i förpackningsgrupp II, klass 8



varje annat farligt gods i förpackningsgrupp III med en sekundärfara i klass
6.1 eller 8



farligt gods med hänvisning till IMDG 7.3.4.2.2 i ämnesförteckning farligt
gods.
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6.5. Separation/samlastning av farligt gods
Uttrycket separation avser bestämmelser om hur farligt gods får stuvas gentemot
annat farligt gods eller gentemot annat gods (där sådana restriktioner finns).
Uttryckets innebörd motsvarar begreppet samlastning som används för väg- och
järnvägstransporter.
I stuvningsutrymmen där farligt gods är lastat eller i övrigt hanteras ska
inkompatibelt farligt gods separeras. Separering ska ske i enlighet med krav i IMDGkoden och militära bestämmelser.
Dispens/undantag kan komma då synnerliga skäl finns och medges av FM redare
enligt reglerna i Reglemente Sjösäkerhet ledning.

6.5.1.

Separationstermer

Följande separationstermer används:
6.5.1.1 Separationsterm nr 1: ”-på avstånd från”:
Effektivt separerat så att inkompatibla godsslag inte kan växelverka på ett farligt sätt
i händelse av olycka, men får transporteras i samma utrymme eller lastrum eller på
däck, förutsatt att ett minsta horisontellt avstånd på tre meter, vertikalt projicerat,
erhålls.

> 3m

> 3m
= Referenskolli
(icke kompatibelt gods)

Bild 6.5 Separationsterm nr 1
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6.5.1.2 Separationsterm 2: -skilt från:
I olika utrymmen eller lastrum vid stuvning under däck. Förutsatt att mellanliggande
däck är motståndskraftigt mot brand och vätskor, kan en vertikal separation, dvs. i
skilda utrymmen, godtas som likvärdig med denna separation.
För stuvning på däck betyder denna separation ett åtskiljande avstånd på minst sex
meter horisontellt.

Bild 6.6 Separationsterm nr 2
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6.5.1.3 Separationsterm 3 - skilt genom ett fullständigt utrymme eller lastrum
från:
Antingen horisontell eller vertikal separation. Om mellanliggande däck inte är
motståndskraftigt mot brand och vätskor är endast en längsgående separation, d.v.s.
genom ett mellanliggande fullständigt utrymme eller lastrum, godtagbar.
För stuvning på däck betyder denna separation ett åtskiljande avstånd på minst tolv
meter horisontellt. Samma avstånd ska tillämpas om ett kolli stuvas på däck och det
andra i ett övre utrymme.

Bild 6.7 Separationsterm 3
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6.5.1.4 Separationsterm 4 - skilt i längdled genom ett mellanliggande fullständigt
utrymme eller lastrum från:

Bild 6.8 Separationsterm 4

Endast vertikal separation räcker inte för att uppfylla detta krav. Mellan ett kolli
under däck och ett på däck ska ett minsta avstånd på tjugofyra meter, innefattande ett
fullständigt utrymme, upprätthållas i längdled.
För stuvning på däck betyder denna separation ett åtskiljande avstånd på minst
tjugofyra meter i längdled.
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6.5.1.5 Separation i lastbärare
Farligt gods som ska vara segregerat från vartannat får inte transporteras i samma
lastbärare.
Tabell 17. Separation i lastbärare

Rött = inte samlastning
Blått = samlastning tillåten
Gult = efter tillstånd av FM redare
6.5.1.6 Separationsgrupper
För separationsändamål har farligt gods med vissa likartade kemiska egenskaper
sammanförts i separationsgrupper. Tillämpning av dessa bestämmelser sker enligt
IMDG-koden.
6.5.1.7 Förbud av transport av gods i klass 1 och farligt gods med mycket hög
brandfara.
Vissa farliga ämnen får på grund av sin mycket höga brandfara inte transporteras i ett
fartyg som för gods i klass 1. Denna inskränkning anges vid följande benämningar i
förteckningen över farligt gods:
Dessa UN-nummer avses: 1131, 1259, 2845, 3194, 3392, 3394.
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6.5.1.8 Samhanteringsgrupp
Tabell 18. Samhanteringsgrupper

Ruta med kryss anger tillåten samlastning. Ruta med siffra anger villkor som krävs
för att tillåta samlastning.
1. Explosiva ämnen och föremål i samhanteringsgrupp G (utom fyrverkerier och
sådana som kräver särskild stuvning) får stuvas med explosiva föremål i
samhanteringsgrupp C, D och E, förutsatt att inga explosivämnen
transporteras i samma utrymme, lagringsenhet, lastbärare ellerfordon.
2. En sändning av en typ i samhanteringsgrupp L får endast stuvas med en
sändning av samma typ i samhanteringsgrupp L.
3. Olika typer av föremål i riskgrupp 1.6, samhanteringsgrupp N, får
transporteras tillsammans endast när det visats att det inte finnas någon risk
för sympatetisk detonation mellan föremålen. Annars ska de behandlas som
riskgrupp 1.1.
4. Då föremål i samhanteringsgrupp N transporteras tillsammans med föremål
eller ämnen i samhanteringsgrupp C, D eller E, ska godset i
samhanteringsgrupp N behandlas som samhanterings-grupp D.
5. Då föremål i samhanteringsgrupp N transporteras tillsammans med föremål
eller ämnen i samhanteringsgrupp S, ska hela lasten behandlas som
samhanteringsgrupp N.
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6. Alla kombinationer av föremål i samhanteringsgrupp C, D och E ska
behandlas som samhanteringsgrupp E. Alla kombinationer av ämnen i
samhanteringsgrupp C och D ska behandlas som mest lämpade
samhanteringsgrupp enligt 2.4.1.5, med hänsyn tagen till den sammansatta
lastens mest framträdande egenskaper. Denna övergripande
klassificeringskod ska visas på etiketter eller storetiketter, placerade på en
enhetslast eller lastbärare.

6.5.2.

Separation

6.5.2.1 Olika stuvningsarrangemang
Då gods som kräver olika stuvningsarrangemang tillåts att transporteras i samma
utrymme, lastbärare eller fordon ska tillämpligt stuvningsarrangemang
överensstämma med de mest strikta bestämmelserna för hela lasten.
6.5.2.2 Blandad last
Då en blandad last från olika riskgrupper transporteras i samma utrymme eller
lastbärare, ska hela lasten behandlas som om den tillhör riskgruppen i
ordningsföljden 1.1 (farligast), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6 och 1.4 (minst farlig).
Stuvningsarrangemanget ska överensstämma med de mest strikta bestämmelserna för
hela lasten.
6.5.2.3 Olika sorters gods i klass 1
Lastbärare som transporterar olika slag av gods i klass 1 behöver ingen separation
från varandra, förutsatt att samlastning enligt tabellen tillåter godset att transporteras
ihop. Där detta inte är tillåtet ska avståndet mellan lastbärare vara 6 meter från
varandra.

6.5.3.

Separation i fartyg med ett lastrum

I ett fartyg med endast ett lastrum där farligt gods transporteras får följande
bestämmelser tillämpas:
6.5.3.1 Gods i riskgrupp 1.1 eller 1.2 i samhanteringsgrupp B
Gods i riskgrupp 1.1 eller 1.2 i samhanteringsgrupp B får stuvas i samma lastrum
som ämnen i samhanteringsgrupp D, förutsatt att den totala nettovikten explosivämne
i samhanteringsgrupp B inte överstiger 50 kg, och sådant gods stuvas i en sluten
lastbärare, vilken stuvas minst 6 m från ämnen i samhanteringsgrupp D.
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6.5.3.2 Gods i riskgrupp 1.4 i samhanteringsgrupp
Gods i riskgrupp 1.4 i samhanteringsgrupp B får stuvas i samma lastrum som ämnen
i samhanteringsgrupp D, förutsatt att de är skilda åt av antingen ett avstånd på minst
sex meter eller en skiljevägg av stål.

6.5.4.

Separation från icke-farligt gods

Normalt är det inte nödvändigt att segregera gods i klass 1 från annan last.

6.5.5.

Samlastning ombord på fartyg

Tabell 19. Samlastningstabell

1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3
Klass
1.2
1.1 , 1.2 se samlastnings 4 2 2 4
1.3
grupp
4 2 2 4
1.4
2 1 1 2
1.5
4 2 2 4
1.6
4 2 2 4
2.1
4 4 2 4 4
2
2.2
2 2 1 2 2
1
2.3
2 2 1 2 2
2
3
4 4 2 4
2 1 2
4.1
4 3 2 4 3 1
4.2
4 3 2 4 3 2 1 2 2
4.3
4 4 2 4 4
1
5.1
4 4 2 4 4 2
2
5.2
4 4 2 4 4 2 1 1 2
6.1
2 2
2 2
6.2
4 4 4 4 4 4 2 2 3
7
2 2 2 2 2 2 1 1 2
8
4 2 2 4 2 1
9

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9
4
3
2
4
3
1

4
3
2
4
3
2
1
2
2
1

1
1
2
3
2
1

1
2
2
1
3
2
1

4
4
2
4
4

4
4
2
4
4
2

4
4
2
4
4
2
1
1
2
2
2
2
2

2 4 2
2 4 2
4 2
2 4 2
2 4 2
4 2
2 1
2 1
1 2
3 2
1
3 2
1 2
1 3 2
2
2 2
2
1 3 1
2 2
1 3 2
1 1
1
2 3 3 1
3
2 1 2
3
1 2 2
3 2

4
2
2
4
2
1

1
1
1
2
2
3
2

”på avstånd från” = tre meter på däck
”skilt från” = sex meter på däck
”skilt genom ett fullständigt utrymme eller lastrum från” = tolv meter på däck
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”skilt i längdsled genom ett mellanliggande fullständigt utrymme eller lastrum från”
= 24 m på däck.
Blå färg = tillåten samlastning men ämnesförteckningen IMDG-koden kan ange
särskilda separationsbestämmelser.

6.5.6.

Örlogsfartyg som transporterar fordon/transportenhet



Fordon/Transportenhet lastad med farligt gods enligt R Tp FG/ADR får
köras/lyftas ombord och sedan transporteras.



Dokumentation som krävs utöver ordinarie dokumentationskrav är R Tp FG.



Fyllda tankar ska uppfylla kraven i kapitel 4.2 i IMDG eller 4.2 och 4.3 i
ADR.



Fordon lastade med farligt gods stuvas så att olyckor och interaktion
förebyggs på ett säkert sätt. Se samlastningstabell.



Fartyget ska ha farligt godsintyg.



Fordon lastade med explosiv vara (Klass 1) över värdeberäknad mängd ska
visa upp giltigt ADR-certifikat för EX-fordon (Certifikat om godkännande av
(militärt registrerade) fordon för transport av visst farligt gods) eller
Checklista Tp FG innan fordonet körs ombord. Handlingarna får vara max ett
år gamla.



Tankfordon,eller fordon lastat med tankcontainer, ska visa upp giltigt ADRcertifikat för FL-fordon (Certifikat om godkännande av (militärt registrerade)
fordon för transport av visst farligt gods).

Bild 6.9 Civil ADR-certifikat Mil. ADR-certifikat
Ian Björkman Försvarsmakten

Militär Checklista Tp FG
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6.6. Metodik för stuvning och separation
Här följer en metodik som kan användas då farligt gods transporteras på örlogsfartyg.
För att planera lastning av farligt gods på örlogsfartyg rekommenderas att först
upprätta en översiktlig information över farligt gods, särbestämmelser, EmS-nummer
och stuvnings- och separationsbestämmelser. All denna information hämtas ur
Ämneslistan och förutsätter att godsets UN-nummer och eventuella
förpackningsgrupp är identifierade. För metod att inhämta klassificering från Mnummer, se kapitel 3.5.
Exempel på översiktlig information:
Tabell 20. Uppgiftsställning
UN-nr

Transportbenämning

Klas
s

Sekundär
fara

PG

Särbestämmelser

Emergency
Schedules
EmS

Stuvning och
separation

UN0339

PATRONER,
HANDELDE
VAPEN

1.4C

-

-

-

F-B , S-X

Kat 02, på avstånd från
värmekällor

UN0137

MINOR

1.1D

-

-

-

F-B , S-X

Kat 04, på avstånd från
värmekällor

UN2880

KALCIUMHYPOKLORIT
HYDRATISERAD

5.1

-

II

314,322

F-H , S-Q

Kategori D, skilt från
värmekällor. Lastbärare
ska avskärmas från direkt
solljus. Kollin i lastbärare
ska stuvas så att det
medger tillräcklig
luftcirkulation genom
hela lasten. ”Skilt från”
ammoniumföreningar,
syror, cyanider,
väteperoxid och flytande
organiska ämnen.

UN2794

BATTERIER
8
VÅTA FYLLDA
MED SYRA

-

-

295

F-A , S-B

Kategori A. För
enhetslaster i öppna
lastbärare: kategori B

Informationen tabellen är här samlad för att möjliggöra att ta ställning till var på
fartyget det farliga godset får stuvas samt information om viss separation mellan
farligt gods (och annat gods).
Nästa steg är att jämföra stuvningskrav och samlastningskrav hos de olika
ämnena/föremålen. Exempel på metod är att upprätta en tabell där godkänd
samlastning markeras med X.
Jämför de explosiva varorna mot samlastning enligt tabell 18. Resultatet blir att
varorna i exemplet ovan får samlastas men att kombinationen ska betraktas som
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samhanteringsgrupp E. Den mest restriktiva stuvningskategorin ska användas, d.v.s.
04, vilken betyder ”Får stuvas i slutna lastbärare på eller under däck”. I annat fall
begränsas nettovikt explosivämne till 10 kilo och stuvning är tillåten i slutna
lastbärare på däck eller under däck.1.4 och klass 5.1 får ej samlastas i samma
utrymme enligt tabell 21 och detta gäller också för klass 8 (batterierna). Markera
förbudet med streck i tabellen.
Klass 5.1 och klass 8 är inte heller en tillåten kombination i samma utrymme. För
UN 2880 (klass 5.1) gäller stuvningskategori D, avskärmning från direkt solljus och
skilt från värmekällor, dvs med ett minsta avstånd om sex meter till värmekällor
(enligt innebörden av separationstermerna i kapitel 6.5) om stuvning sker på däck,
annars ska ämnet stuvas i andra godkända lastutrymmen under däck än de som
rymmer UN 2794 (och UN 0339 och UN 0137).
Observera att det också anges att ämnet ska vara skilt från separationsgrupperna
ammoniumföreningar, syror, cyanider och dessutom flytande organiska ämnen.
Kontroll av vad separationsgrupperna innehåller i förteckningen i kapitel 3.3 måste
göras. Här har det t.ex. betydelse för fartygets dieselbränsletankar och
påfyllningsöppningar då kravet är ”skilt från flytande organiska ämnen”.
Läs de allmänna separationsbestämmelserna H FGS 2020 kap 6 och 6.4 och 6.4,
IMDG-koden kap 7.1
Identifiera UN-nummer, korrekt transportbenämning, klass eller riskgrupp, och i
förekommande fall sekundärklass och förpackningsgrupp för ämnen/föremål som
avses lastas HGFS Ämnesförteckning, IMDGkoden vol 2 kapitel 3, Förteckning över
farligt gods.
Är det farliga godset undantaget från de allmänna separations-bestämmelserna i
särbestämmelserna? Om ja kontrollera eventuella villkor.
Om nej: finns det några särskilda separationskrav i kolumn 16 i ämnesförteckningen
eller i godsdeklarationen?
Om ja: Använd separationstabellen i enlighet med separationsbestämmelserna.
Om nej: Använd separationstabellen med hänsyn till specifika eller allmänna
separationsbestämmelser. Fastställ separationsbestämmelser för varje ämne i lasten.
Se till att de mest strikta kraven följs.
UN 2794 får stuvas på däck eller under däck oberoende av hur många passagerare
som finns ombord.
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Tabell 21. Samhanteringsraster
UN-nummer

0339, 1.4C

0137, 1.1D

och Klass

Kat 02

Kat 04

2880, 5.1 II

2794, 8

Sep.term

Sep.term

0339,1.4C

X

X

2

2

Kat 02

se anm. 6

se anm. 6

Skilt ifrån

Skilt ifrån

Sep.term

Sep.term

4

4

0137, 1.1D

X

X

Kat 04

se anm. 6

se anm. 6

Sep.term

Sep.term

Kat D

Sep.term

2

4

se villkor

2

2880, 5.1 II

Skilt ifrån
2794, 8

Skilt ifrån

Sep.term

Sep.term

Sep.term

2

4

2

Skilt ifrån

Kat A

Skilt ifrån

Informationen i tabellen 20 ger vid handen att UN 0339 och UN 0137 får stuvas i
samma lastutrymme, minst 2,4 m från värmekällor. Detta utrymme ska vara skilt
från lastutrymme där UN 2880 finns och skilt från lastutrymme där UN 2794 är
lastat. Lastutrymmena för UN 2880 och UN 2794 ska också vara skilda från
varandra.
Lösningen kan då bli att lasta batterierna på däck, medan skilda utrymmen går åt för
de explosiva föremålen (som får lastas i samma utrymme) och kalciumhypokloriten
som stuvas under däck, avskärmat från solljus och skilt från utrymme med
värmekällor.

24 m
1.1E

5.1
Bild 6.10 Ett förslag på lösning
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6.7. Transport av avfall
6.7.1.

Regelstyrning

Farligt avfall som utgör farligt gods ska hanteras enligt IMDG.

6.7.2.

Tillämpning av SJÖFS 2019:39

Vid tillämpning av SJÖFS 2019:39 (om inrikes transport av förpackat farligt gods i
fartområde D och E) ska farligt avfall som är farligt gods klassificeras, förpackas och
märkas enligt vad som framgår av Handbok Farligt avfall, tillgänglig på
Försvarsmaktens intranät.

6.7.3.

Gränsöverskridande transport

Vid gränsöverskridande sjötransport tillkommer, utöver transporthandlingar för
farligt gods, krav på tillstånd och avfallstransporthandling. Tillståndet inhämtas från
Naturvårdsverket.

6.7.4.

Transporter

Avfall som är farligt gods ska transporteras i enlighet med relevanta internationella
rekommendationer och konventioner och, i synnerhet då det gäller sjötransport, med
bestämmelserna i denna handbok.

6.7.5.

Avfall från missioner

Information om transport av avfall från missioner finns att tillgå i Handbok Packning,
tillgängligt via Försvarsmaktens intranät. Som hjälp vid klassificering av farligt avfall
som är farligt gods kan information hämtas ur Handbok Farligt avfall, tillgängligt via
Försvarsmaktens intranät.
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7.

Nödåtgärder

7.1. Åtgärder vid tillbud
Information om nödåtgärder:
Ändamålsenlig information om sändningar med farligt gods ska alltid finnas
omedelbart tillgänglig ombord. Informationen är nödvändig för räddningsinsatser vid
olyckor och tillbud som innefattar farligt gods.
Rutiner för att uppfylla detta innefattar:


Upprättande av förteckning över farligt gods som ska innehålla korrekta UNnummer och transportbenämningar.



Förteckning över farligt gods och godsdeklarationer ska finnas tillgängliga så
att omfattning av farligt gods kan anges och dess egenskaper identifieras.



Anvisningarna i detta kapitel hämtade ur Emergency Response Procedures for
Ships Carrying Dangerous Goods (EmS-guiden), samt relevanta
säkerhetsdatablad, ska finnas tillgängliga så att åtgärder kan vidtas i händelse
av personskada eller vid spill eller läckage av farligt gods.

7.2. Tillbudsrapportering
Fartygets landorganisation ska alltid kunna lämna aktuell information om farligt gods
ombord på fartyget.
Då farligt gods är inblandat ska även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
vara mottagare av direktrapport.
Det farliga godset anges med uppgifter som föreskrivs i godsdeklaration samt
förteckning över farligt gods vad avser UN-nummer, transportbenämning,
klassificering och förpackningsslag.
Rapporteringen ska innehålla en uppskattning av mängd och i vilket skick godset
befinner sig i, om förlorat gods flyter till sjöss eller har sjunkit, om utsläpp pågår och
vad som orsakat skada eller förlust av det farliga godset.
Om uppgifter om tillverkare, avsändare och mottagare är kända ska dessa särskilt
anges.
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7.3. Nödåtgärder vid brand
7.3.1.

Allmänt

Som en hjälp till beslut och agerande vid behov av nödåtgärder återges i detta kapitel
utdrag ur IMDG-kodens supplement: Emergency Response Procedures for Ships
Carrying Dangerous Goods och Emergency Shedules (EmS). Scheman och
anvisningar som finns i detta kapitel är relaterade till de ämnen och föremål som är
upptagna i3.2 Ämnesförteckning i EmS.

7.3.2.

Introduktion till användning av nödåtgärdsscheman

Informationen i nödåtgärdsscheman (EmS) är avsedd för åtgärder ombord på fartyget
då besättningen inte kan erhålla hjälp utifrån utan är hänvisad till att själva utföra
brandbekämpning och omhändertagande av spill av farligt gods.
EmS anges för brandbekämpning (scheman som börjar med F (Fire) och
omhändertagande av spill (scheman som börjar med S (Spillage)). För att använda
EmS behöver man först identifiera det farliga godset med UN-nr för att i ämnesförteckning IMDG-koden eller FM-förteckning, kolumn 15 leta reda på relevant
schema (t.ex. UN 0339 F-B och S-X) för att erhålla information om åtgärder. I
IMDG Ämnesförteckning, kolumn 17, kan även information om det farliga godsets
egenskaper finnas.
Vid olycka ska rådgivning om det inblandade farliga godset inhämtas från t.ex.
räddningstjänst eller tillverkare.
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7.4. Brandschema A
7.4.1.

Allmänt brandschema

7.4.1.1 Allmänna riktlinjer vid BRAND


Tänk på säkerheten först!



Undvik kontakt med farliga ämnen.



Håll personalen borta från brand, rök och ångor.



Utlös brandlarmet och starta brandbekämpning.



Lokalisera platsen för last som brinner eller utvecklar rök.



Identifiera vilken last som brinner.



Håll om möjligt en sådan kurs så att rök och lågor blåser bort från fartyget



Ta fram UN-nummer och nödåtgärdsschema av det aktuella farliga godset.



Beakta vilka åtgärder i nödåtgärdsschema som är tillämpliga och borde vara
följda.



Kontrollera om annat farligt gods eventuellt kan vara påverkat av branden och
ta i så fall fram relevant schema.



Använd lämpliga skyddskläder och andningsskydd.



Var beredd att använda anvisning i första hjälpen enligt säkerhetsdatablad
punkt 4.



Kontakta funktionsföreträdaren för ditt förband, alternativt räddningsledare
lokalt eller centralt, för utförligare råd.
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7.4.1.2 Vattenförorenande ämnen


Ett antal ämnen inom alla ovanstående klasser har också klassificerats som
vattenförorenande ämnen. Klassificering inhämtas i ämneslistan samt ur
säkerhetsdatablad. Kollin som innehåller dessa ämnen märks upp med
varningsettetikett miljöfarligt ämne.



Vid läckage som härrör från brinnande last är det viktigt att vara medveten
om att utsläpp av ett vattenförorenande ämne som sköljs överbord kommer att
förorena havet. Det är dock viktigare att bekämpa en brand ombord på ett
fartyg i stället för att förhindra förorening av havet. Konsekvensen av ett
förlist fartyg är värre ur ett miljöperspektiv än konsekvensen av ett antal
läckande kollin.

Tabell 22. Brandschema A
Brandschema A
Allmänt

I händelse av brand kan upphettad last komma att explodera eller dess
inneslutning rämna.
Brand bekämpas från skydd på så stort avstånd som möjligt.

Brand i kollin och
lastbärare på däck

Skapa vattendimma från så många slangar som möjligt.

Upphettad last

Om det är möjligt, ta bort eller kasta överbord kollin där det finns risk att de
omfattas av branden.

Särskilda fall UN:
1381, 2447

När branden är släckt, vidtag åtgärder enligt nödåtgärdsschema för spill.
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7.5. Brandschema B
7.5.1.

Explosiv vara.

7.5.1.1 Allmänna riktlinjer vid BRAND


Tänk på säkerheten först!



Undvik kontakt med farliga ämnen.



Håll personalen borta från brand, rök och ångor.



Utlös brandlarmet och starta brandbekämpning.



Lokalisera platsen för last som brinner eller utvecklar rök.



Identifiera vilken last som brinner.



Håll om möjligt en sådan kurs så att rök och lågor blåser bort från fartyget.



Ta fram UN-nummer och nödåtgärdsschema av det aktuella farliga godset.



Beakta vilka åtgärder i nödåtgärdsschema som är tillämpliga och borde vara
följda.



Kontrollera om annat farligt gods eventuellt kan vara påverkat av branden och
ta i så fall fram relevant schema.



Använd lämpliga skyddskläder och andningsskydd.



Var beredd att använda anvisning i första hjälpen enligt säkerhetsdatablad
punkt 4.



Kontakta funktionsföreträdaren för ditt förband, alternativt räddningsledare
lokalt eller centralt, för utförligare råd.

7.5.1.2 Vattenförorenande ämnen
Ett antal ämnen inom alla ovanstående klasser har också klassificerats som
vattenförorenande ämnen. Klassificering inhämtas i ämneslistan samt ur
säkerhetsdatablad. Kollin som innehåller dessa ämnen märks upp med
varningsettetikett miljöfarligt ämne.Vid läckage som härrör från brinnande last är det
viktigt att vara medveten om att utsläpp av ett vattenförorenande ämne som sköljs
överbord kommer att förorena havet. Det är dock viktigare att bekämpa en brand
ombord på ett fartyg i stället för att förhindra förorening av havet. Konskvensen av
ett förlist fartyg är värre ur ett miljöperspektiv än konskvensen av ett antal läckande
kollin.
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7.5.1.3 Explosiva ämnen - klass 1


Vid brand ska allt göras för att förhindra att elden sprids till kollin och
lastbärare med klass 1 varor. Om det inte är möjligt att förhindra spridning av
branden, ska all personal omedelbart dra sig ur brandområdet.



Sannolikheten att sprängämnen kommer att explodera på grund av brand är
stor. Befälhavarens/BåtC huvudsakliga fokus bör vara på att det är stor
sannolikhet för att en massexplosion sker.



Sannolikheten för massexplosion är stor vid brand i varor inom riskgrupperna
1.1 och 1.5. Tiden mellan den punkt där elden når de explosiva varorna och
den efterföljande explosionen kommer att vara i storleksordningen några
sekunder till minuter.



Befälhavare bör i sin lägesbild ha en uppfattning av de i branden inblandade
sprängämnena. Kvoten mellan mängden inblandade sprängämnen och
fartygets storlek och struktur ger sannolikheten för avgörande skador i
händelse av explosion. Vid en sådan sannolikhet beaktas besättningen hälsa
och fartygets stabilitet i bedömningskriterierna. Plötsliga händelser kan
äventyra skeppets säkerhet.



Även om sannolikheten för massexplosion för varor inom riskgrupperna 1.2,
1.3, 1.4 och 1.6 är låg, bör (oavsett riskgrupp) brandsläckning ske utifrån
skyddad position. Om risken för brandbekämpningspersonalen är för hög
surras vattenmunstyckena på ändamålsenligt sätt och lämnas obemannade.



Metoderna "syreavskiljande" och "torra kemikalier" är INTE lämpliga
metoder för bekämpning av brand i explosiva varor. Användningen av största
möjliga mängd kylande vatten på kortaste möjliga tid är det enda sättet att
försöka förhindra en temperaturökning som kan påverka stabiliteten i
sprängämnet.



Vissa explosiva varor, som i samband med brandbekämpning blivit dränkta
eller så blöta att vattnet har reagerat med det explosiva ämnet, kan i samband
med att det explosiva ämnet torkar bli instabilt. Här bör befälhavare/BåtC
konsultera säkerhetsrådgivar
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Tabell 23. Brandschema B
Brandschema B
Allmänt

I händelse av brand kan upphettad last komma att explodera eller dess
inneslutning rämna.
Brand bekämpas från skydd på så stort avstånd som möjligt.
Besättningen ska vara informerad om riskerna och om åtgärder i händelse av
brand. Explosion skadar fartyget på ett avgörande sätt.

Kollin och lastbärare Använd så stora mängder vatten från så många slangar som möjligt.
på däck
Lasten kan explodera eller brinna våldsamt. Brandsläckning kommer eventuellt
inte att vara möjlig.
Last under däck

Lasten kan explodera eller brinna våldsamt. Brandsläckning kommer eventuellt
inte vara möjlig. Stäng av ventilation och stäng luckor.
Använd fasta brandsläckningssystem. Om sådant inte finns skapa vattendimma
från så många slangar som möjligt. Använd stora mängder vatten.

Upphettad last

Flytta inte kollin som har varit utsatta för hetta.
Om möjligt, flytta eller kasta överbord de kollin som bedöms bli utsatta för
branden. Om kollin inte är direkt utsatta för brand, ska stora ansträngningar läggas
på att hindra elden att nå dessa. Detta görs genom att hålla kollin fuktiga, genom
att spruta vatten från så stort avstånd som möjligt för att hålla elden borta. Om
elden når lasten, ska brandpersonalen dra sig tillbaka för att söka skydd och
därifrån fortsätta att bekämpa branden. Om möjligt ska klass 1-vara som varit
upphettad på grund av brand separeras från övrig klass 1-vara. Varan ska hållas
fuktig och övervakas från ett säkert avstånd.

Särskilda fall UN:
0018, 0019, 0020
0021, 0301
0248, 0249

Tårgasammunition: Besättningen ska känna till riskerna. Vid explosion kommer
endast apparatur med medhavd andningsluft att fungera. Se Nödåtgärdsschema för
spill S-Z.
Vattenreaktiver med hög risk för explosion vid kontakt med vatten
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7.6. Brandschema C
7.6.1.

Icke brandfarliga gaser

Allmänna riktlinjer vid BRAND


Tänk på säkerheten först!



Undvik kontakt med farliga ämnen.



Håll personalen borta från brand, rök och ångor.



Utlös brandlarmet och starta brandbekämpning.



Lokalisera platsen för last som brinner eller utvecklar rök.



Identifiera vilken last som brinner.



Håll om möjligt en sådan kurs så att rök och lågor blåser bort från fartyget.



Ta fram UN-nummer och nödåtgärdsschema av det aktuella farliga godset.



Beakta vilka åtgärder i nödåtgärdsschema som är tillämpliga och borde vara
följda.



Kontrollera om annat farligt gods eventuellt kan vara påverkat av branden och
ta i så fall fram relevant schema.



Använd lämpliga skyddskläder och andningsskydd.



Var beredd att använda anvisning i första hjälpen enligt säkerhetsdatablad
punkt 4.



Kontakta funktionsföreträdaren för ditt förband, alternativt räddningsledare
lokalt eller centralt, för utförligare råd.

Vattenförorenande ämnen


Ett antal ämnen inom alla ovanstående klasser har också klassificerats som
vattenförorenande ämnen. Klassificering inhämtas i ämneslistan samt ur
säkerhetsdatablad. Kollin som innehåller dessa ämnen märks upp med
varningsettetikett miljöfarligt ämne.



Vid läckage som härrör från brinnande last är det viktigt att vara medveten
om att utsläpp av ett vattenförorenande ämne som sköljs överbord kommer att
förorena havet. Det är dock viktigare att bekämpa en brand ombord på ett
fartyg i stället för att förhindra förorening av havet. Konskvensen av ett förlist
fartyg är värre ur ett miljöperspektiv än konskvensen av ett antal läckande
kollin.
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Gaser - klass 2


Gaser är ämnen som vanligtvis transporteras i flaskor, tankar, aerosolbehållare och keramer under varierande grader av tryck. Gaserna kan vara
brandfarliga, giftiga, kvävande eller frätande och kan komprimeras, lagras
lösta i vätskor eller keramer, vara kondenserade eller kylda kondenserade.



Gaser börjar inte brinna i utloppsventilen, såvida det inte varit någon
antändningskälla i närheten (t ex brand eller värme). Platsen för gasbranden
måste vara känd då det kan vara brandens centrum. Uppvärmningen av
gasbehållaren är den allvarligaste faran på grund av risken för att skalet
rämnar, att behållaren flyger iväg eller att den exploderar. I händelse av brand
bör gasbehållare begjutas med vatten för att hålla nere temperaturen så
mycket som möjligt.



Icke brinnande läckage från behållare med brandfarliga gaser kan i luften ge
upphov till explosiva blandningar. Om en brand, som orsakas av antändning
av läckande gas, släcks inom ett lastutrymme innan läckan är stoppad
kommer ackumulering av gas att uppstå. Detta kommer att resultera i en
explosiv blandning eller en giftig eller kvävande atmosfär. Nödåtgärdsschema
för spill (S-U) bör konsulteras.



På grund av temperatursänkning i samband med tryckfall kan skadligt låga
temperaturer uppkomma i samband med läckage. Insatsgrupper bör undvika
närhet till sådana läckage

Tabell 24. Brandschema C
Brandschema C
Allmänt

Gaser i slutna behållare som är eller har varit utsatta för brand kan explodera
plötsligt. Upphettade och/eller trasiga behållare kan flyga iväg.
Gaser kopplade till detta nödåtgärdsschema är inte brandfarliga. Trots det kan
dessa gaser undersdödja och förstärka befintligt brandförlopp även om de inte är
brandfarliga själva.
Brand kan orsaka läckage. Många av dessa gaser är hälsovådliga. En del är
korrosiva. Använd vattendimma.
Identifiera brandkällan och bekämpa elden.

Kollin på däck

Använd stora mängder vatten från så många slangar som möjligt.

Lastbärare på däck

Använd stora mängder vatten från så många slangar som möjligt.

Last under däck

Använd fasta brandsläckningssystem.

Upphettad last

Om möjligt, flytta bort eller kasta överbord kollin som löper risk att bli omfattade
av brand. Går inte det, kyl med vatten under lång tid (flera timmar).
Upphettade och/eller trasiga behållare kan flyga iväg.

Särskilda fall UN: 1003, 1070
1072, 1073
2201, 3156
3157

Även om dessa gaser inte brandfarliga, så kommer de att förstärka
brandförloppet.
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7.7. Brandschema D
7.7.1.

Brandfarliga gaser

Allmänna riktlinjer vid BRAND


Tänk på säkerheten först!



Undvik kontakt med farliga ämnen.



Håll personalen borta från brand, rök och ångor.



Utlös brandlarmet och starta brandbekämpning.



Lokalisera platsen för last som brinner eller utvecklar rök.



Identifiera vilken last som brinner.



Håll om möjligt en sådan kurs så att rök och lågor blåser bort från fartyget.



Ta fram UN-nummer och nödåtgärdsschema av det aktuella farliga godset.



Beakta vilka åtgärder i nödåtgärdsschema som är tillämpliga och borde vara
följda.



Kontrollera om annat farligt gods eventuellt kan vara påverkat av branden och
ta i så fall fram relevant schema.



Använd lämpliga skyddskläder och andningsskydd.



Var beredd att använda anvisning i första hjälpen enligt säkerhetsdatablad
punkt 4.



Kontakta funktionsföreträdaren för ditt förband alternativt räddningsledare
lokalt eller centralt för utförligare råd.

Vattenförorenande ämnen
Ett antal ämnen inom alla ovanstående klasser har också klassificerats som
vattenförorenande ämnen. Klassificering inhämtas i ämneslistan samt ur
säkerhetsdatablad. Kollin som innehåller dessa ämnen märks upp med
varningsettetikett miljöfarligt ämne.
Vid läckage som härrör från brinnande last är det viktigt att vara medveten om att
utsläpp av ett vattenförorenande ämne som sköljs överbord kommer att förorena
havet. Det är dock viktigare att bekämpa en brand ombord på ett fartyg i stället för att
förhindra förorening av havet. Konskvensen av ett förlist fartyg är värre ur ett
miljöperspektiv än konskvensen av ett antal läckande kollin.
Gaser – klass 2


Gaser är ämnen som vanligtvis transporteras i flaskor, tankar, aerosolbehållare och keramer under varierande grader av tryck. Gaserna kan vara
brandfarliga, giftiga, kvävande eller frätande och kan komprimeras, lagras
lösta i vätskor eller keramer, vara kondenserade eller kylda kondenserade.
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Gaser börjar inte brinna i utloppsventilen, såvida det inte varit någon
antändningskälla i närheten (t ex brand eller värme). Platsen för gasbranden
måste vara känd då det kan vara brandens centrum. Uppvärmningen av
gasbehållaren är den allvarligaste faran på grund av risken för att skalet
rämnar, att behållaren flyger iväg eller att den exploderar. I händelse av brand
bör gasbehållare begjutas med vatten för att hålla nere temperaturen så
mycket som möjligt.



Icke brinnande läckage från behållare med brandfarliga gaser kan i luften ge
upphov till explosiva blandningar. Om en brand, som orsakas av antändning
av läckande gas, släcks inom ett lastutrymme innan läckan är stoppad
kommer ackumulering av gas att uppstå. Detta kommer att resultera i en
explosiv blandning eller en giftig eller kvävande atmosfär. Nödåtgärdsschema
för spill (S-U) bör konsulteras.



På grund av temperatursänkning i samband med tryckfall kan skadligt låga
temperaturer uppkomma i samband med läckage. Insatsgrupper bör undvika
närhet till sådana läckage.
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Tabell 25. Brandschema D
Brandschema D
Allmänt

Gaser i slutna behållare som är eller har varit utsatta för brand kan explodera
plötsligt. Upphettade och/eller trasiga behållare kan flyga iväg.
Besättningen ska vara medveten om explosionsrisken och vidta erforderliga
åtgärder.
Håll tankar svala genom att begjuta dem med stora mängder vatten.
Brand bekämpas från skydd på så stort avstånd som möjligt.
En släckning av brand i en gasläcka kommer att leda till bildandet av en
explosiv atmosfär. Det är därför viktigt att gasläckaget åtgärdas.
Flammorna kan vara osynliga.

Kollin på däck

Bilda vattendimma från så många slangar som möjligt.
Bekämpa ej gasflamman direkt.

Lastbärare på däck

Kyl brinnande lastbärare och närliggande last som är utsatt för brand med
stora mängder vatten.
Bekämpa inte gasflamman direkt

Last under däck

Stäng av ventilation och stäng luckor.
Använd fasta brandsläckningssystem. Om sådana inte finns ska elden
bekämpas med vattendimma i stor mängd.

Upphettad last

Om möjligt, flytta bort eller kasta kollin överbord som löper risk att bli
påverkade av brand.. Går inte det, kyl med vatten under lång tid (flera
timmar).
Tillägg: Upphettade och/eller trasiga behållare kan flyga iväg.

Särskilda fall UN:
1038, 1075
1965, 1966
1972, 3138
3160, 3309
3312

PLÖTSLIGA HÄNDELSER, EXPLOSIONER ELLER DYLIKT GER
ALLVARLIGA KONSEKVENSER FÖR FARTYGET.

1001, 3374

Acetylen är en gas med mycket hög risk för explosion. Ovarsam hantering
eller upphettning kan leda till fördröjd explosion. Kyl under lång tid (flera
timmar). Flytta inte acetylenbehållare. Alla acetylenbehållare som blivit
utsatta för ovarsam behandling och/eller upphettning ska kastas överbord.
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7.8. Brandschema E
7.8.1.

Icke vattenreaktiva brandfarliga vätskor

Allmänna riktlinjer vid BRAND


Tänk på säkerheten först!



Undvik kontakt med farliga ämnen.



Håll personalen borta från brand, rök och ångor.



Utlös brandlarmet och starta brandbekämpning.



Lokalisera platsen för last som brinner eller utvecklar rök.



Identifiera vilken last som brinner.



Håll om möjligt en sådan kurs så att rök och lågor blåser bort från fartyget.



Ta fram UN-nummer och nödåtgärdsschema av det aktuella farliga godset.



Beakta vilka åtgärder i nödåtgärdsschemat som är tillämpliga och borde vara
följda.



Kontrollera om annat farligt gods eventuellt kan vara påverkat av branden och
ta i så fall fram relevant schema.



Använd lämpliga skyddskläder och andningsskydd.



Var beredd att använda anvisning i första hjälpen enligt säkerhetsdatablad
punkt 4.



Kontakta funktionsföreträdaren för ditt förband, alternativt räddningsledare
lokalt eller central,t för utförligare råd.

Vattenförorenande ämnen


Ett antal ämnen inom alla ovanstående klasser har också klassificerats som
vattenförorenande ämnen. Klassificering inhämtas i ämneslistan samt ur
säkerhetsdatablad. Kollin som innehåller dessa ämnen märks upp med
varningsettetikett miljöfarligt ämne.



Vid läckage som härrör från brinnande last är det viktigt att vara medveten
om att utsläpp av ett vattenförorenande ämne som sköljs överbord kommer att
förorena havet. Det är dock viktigare att bekämpa en brand ombord på ett
fartyg i stället för att förhindra förorening av havet. Konsekvensen av ett
förlist fartyg är värre ur ett miljöperspektiv än konsekvensen av ett antal
läckande kollin.
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Brandfarliga vätskor – klass 3


Det är farligt att rikta en solid vattenstråle på en brand med brandfarliga
vätskor. En solid stråle sprider den brinnande vätskan och skapar på så sätt en
större fara. Slutna behållare utsatta för brand kommer att i samband med
temperaturhöjning bli trycksatta, med förhöjd risk för att de rämnar.



Uppvärmd brandfarlig vätska avger brandfarliga gaser som kan börja brinna
direkt med explosiv verkan. Därför bör brandbekämpningspersonalen stanna i
ett väl skyddat läge. Bekämpa branden med vattendimma. Detta sänker
temperaturen på vätskan och luft-gasblandningen.

Tabell 26. Brandschema E
Brandschema E
Allmänt

Brandfarliga vätskor i tank som har blivit utsatt för skadlig uppvärmning kan
komma att explodera även efter att branden är släckt. Tanken hålls kyld genom
begjutning av stora mängder vatten.
Brand bekämpas från skydd på så stort avstånd som möjligt.
Om möjligt: åtgärda läckage eller stäng av ventiler.
Lågorna kan vara osynliga.

Kollin på däck

Bilda vattendimma från så många slangar som möjligt.

Lastbärare på däck

Kyl brinnande lastbärare och närliggande last utsatt av brand med stora
mängder vatten.

Upphettad last

Om möjligt, flytta bort eller kasta överbord kollin som löper risk att bli
omfattade av brand. Går inte det, kyl med vatten under lång tid (flera timmar).

Särskilda fall UN:
1162, 1250
1298, 1717
2985

Lasten bildar saltsyra vid kontakt med vatten. Undvik kontakt med utsläpp.
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7.9. Brandschema G
7.9.1.

Vattenreaktiva ämnen
Allmänna riktlinjer vid BRAND



Tänk på säkerheten först!



Undvik kontakt med farliga ämnen.



Håll personalen borta från brand, rök och ångor.



Utlös brandlarmet och starta brandbekämpning.



Lokalisera platsen för last som brinner eller utvecklar rök.



Identifiera vilken last som brinner.



Håll om möjligt en sådan kurs så att rök och lågor blåser bort från fartyget.



Ta fram UN-nummer och nödåtgärdsschema av det aktuella farliga godset.



Beakta vilka åtgärder i nödåtgärdsschema som är tillämpliga och borde vara
följda.



Kontrollera om annat farligt gods eventuellt kan vara påverkat av branden och
ta i så fall fram relevant schema.



Använd lämpliga skyddskläder och andningsskydd.



Var beredd att använda anvisning i första hjälpen enligt säkerhetsdatablad
punkt 4.



Kontakta funktionsföreträdaren för ditt förband, alternativt räddningsledare
lokalt eller centralt, för mer utförligare råd.

Vattenförorenande ämnen


Ett antal ämnen inom alla ovanstående klasser har också klassificerats som
vattenförorenande ämnen. Klassificering inhämtas i ämneslistan samt ur
säkerhetsdatablad. Kollin som innehåller dessa ämnen märks upp med
varningsettetikett miljöfarligt ämne.



Vid läckage som härrör från brinnande last är det viktigt att vara medveten
om att utsläpp av ett vattenförorenande ämne som sköljs överbord kommer att
förorena havet. Det är dock viktigare att bekämpa en brand ombord på ett
fartyg i stället för att förhindra förorening av havet. Konsekvensen av ett
förlist fartyg är värre ur ett miljöperspektiv än konsekvensen av ett antal
läckande kollin.
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Tabell 27. Brandschema G
Brandschema G
Allmänt

Vid brand kan upphettad last explodera eller dess inneslutning rämna.
Brand bekämpas från skydd på så stort avstånd som möjligt.
Använd initialt stora mängder vatten för att på så sätt kyla av
värmestrålningen från branden och för att kyla av närliggande last. Endast
som sekundär verkan kommer vatten att starta eller intensifiera brand i dylika
ämnen.
Använd inte små mängder vatten p.g.a. att reaktionen då blir kraftig.

Kollin på däck

ANVÄND INTE vatten eller skum, Kväv elden med inert pulver eller låt
elden brinna ut. Om det inte är möjligt, kyl närliggande last med stora
mängder vatten, även om elden flammar upp kortvarigt. Vid användning av
vatten: Använd enormt stora mängder vatten. Små mängder dimma medför
kraftig reaktion.

Lastbärare på däck

Om inte elden påverkar närliggande lastbärare, låt den brinna ut. Annars kyl
en brinnande lastbärare med enormt stora mängder vatten. Undvik att få in
vatten i lastbäraren.

Last under däck

Stäng av ventilationen och stäng luckor.
Använd fast brandsläckningssystem för gasbränder om sådant finns. Annars
ANVÄND INTE vatten på last i slutna utrymmen under däck. Med öpnna
luckor kyl närliggande last, även om elden flammar upp kortvarigt. Använd
enormt stora mängder vatten. Små mängder dimma medför kraftig reaktion.

Upphettad last

Om möjligt, flytta bort eller kasta överbord kollin som löper risk att bli
omfattade av brand. Går inte det, kyl med vatten.

Särskilda fall
UN 1415, UN 1418

Brand i LITIUM, Icke-poryfort och MAGNESIUMPULVER kräver
släckinsats med torr Lithiumklorid eller Natriumklorid eller grafitpulver.
Använd inte vatten eller skum
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7.10. Brandschema H
7.10.1.

Oxiderande ämnen med risk för explosion

Allmänna riktlinjer vid BRAND


Tänk på säkerheten först!



Undvik kontakt med farliga ämnen.



Håll personalen borta från brand, rök och ångor.



Utlös brandlarmet och starta brandbekämpning.



Lokalisera platsen för last som brinner eller utvecklar rök.



Identifiera vilken last som brinner.



Håll om möjligt en sådan kurs så att rök och lågor blåser bort från fartyget.



Ta fram UN-nummer och nödåtgärdsschema av det aktuella farliga godset.



Beakta vilka åtgärder i nödåtgärdsschemat som är tillämpliga och borde vara
följda.



Kontrollera om annat farligt gods eventuellt kan vara påverkat av branden och
ta i så fall fram relevant schema.



Använd lämpliga skyddskläder och andningsskydd.



Var beredd att använda anvisning i första hjälpen enligt säkerhetsdatablad
punkt 4.



Kontakta funktionsföreträdaren för ditt förband alternativt räddningsledare
lokalt eller centralt för utförligare råd.

Vattenförorenande ämnen


Ett antal ämnen inom alla ovanstående klasser har också klassificerats som
vattenförorenande ämnen. Klassificering inhämtas i ämneslistan samt ur
säkerhetsdatablad. Kollin som innehåller dessa ämnen märks upp med
varningsettetikett miljöfarligt ämne.



Vid läckage som härrör från brinnande last är det viktigt att vara medveten
om att utsläpp av ett vattenförorenande ämne som sköljs överbord kommer att
förorena havet. Det är dock viktigare att bekämpa en brand ombord på ett
fartyg i stället för att förhindra förorening av havet. Konsekvensen av ett
förlist fartyg är värre ur ett miljöperspektiv än konsekvensen av ett antal
läckande kollin.
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Tabell 28. Brandschema H
Brandschema H
Allmänt

Vid brand kan upphettad last explodera eller dess inneslutning rämna.
Besättningen ska vara medveden om explosionsrisken för att kunna vidta
lämpliga åtgärder.
Brand bekämpas från skydd på så stort avstånd som möjligt.
PLÖTSLIGA HÄNDELSER, EXPLOSIONER E. DYLIKT GER
ALLVARLIGA KONSEKVENSER FÖR FARTYGET.

Kollin på däck

Använd vattendimma från så många slangar som möjligt

Lastbärare på däck
Last under däck

Öppna luckor för att uppnå maximal ventilation.
Fasta brandsläckningssystem för gasbränder ger inte avsedd effekt vid dessa
bränder.
Använd vattendimma från så många slangar som möjligt.

Upphettad last

Flytta inte upphettade kollin.
Om möjligt, kasta överbord kollin som löper risk att bli omfattade av brand.
Om dessa kollin inte direkt påverkas av branden, ska ansträngning göras för
att förhindra att så sker. Detta gör man genom att vattenbegjuta kollina så att
de hålls fuktiga. Detta sker från så stort avstånd som möjligt. Om elden når
dessa kollin ska personalen dra sig tillbaka i skydd och fortsätta
brandbekämpning från den skyddade positionen.
Separera om möjligt kollin som inte har blivit upphettade från kollin som har
blivit upphettade. Upphettade kollin övervakas från säkert avstånd.

Särskilda fall

inga

134

HANDBOK

7.11. Brandschema J
7.11.1.

Icke temperatur-kontrollerade självreaktiver och organiska
peroxider

Allmänna riktlinjer vid BRAND


Tänk på säkerheten först!



Undvik kontakt med farliga ämnen.



Håll personalen borta från brand, rök och ångor.



Utlös brandlarmet och starta brandbekämpning.



Lokalisera platsen för last som brinner eller utvecklar rök.



Identifiera vilken last som brinner.



Håll om möjligt en sådan kurs så att rök och lågor blåser bort från fartyget.



Ta fram UN-nummer och nödåtgärdsschema av det aktuella farliga godset.



Beakta vilka åtgärder i nödåtgärdsschemat som är tillämpliga och borde vara
följda.



Kontrollera om annat farligt gods eventuellt kan vara påverkat av branden och
ta i så fall fram relevant schema.



Använd lämpliga skyddskläder och andningsskydd.



Var beredd att använda anvisning i första hjälpen enligt säkerhetsdatablad
punkt 4.



Kontakta funktionsföreträdaren för ditt förband, alternativt räddningsledare
lokalt eller centralt, för utförligare råd.

Vattenförorenande ämnen


Ett antal ämnen inom alla ovanstående klasser har också klassificerats som
vattenförorenande ämnen. Klassificering inhämtas i ämneslistan samt ur
säkerhetsdatablad. Kollin som innehåller dessa ämnen märks upp med
varningsettetikett miljöfarligt ämne.



Vid läckage som härrör från brinnande last är det viktigt att vara medveten
om att utsläpp av ett vattenförorenande ämne som sköljs överbord kommer att
förorena havet. Det är dock viktigare att bekämpa en brand ombord på ett
fartyg i stället för att förhindra förorening av havet. Konsekvensen av ett
förlist fartyg är värre ur ett miljöperspektiv än konsekvensen av ett antal
läckande kollin.
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Tabell 29. Brandschema J
Brandschema J
Allmänt

Upphettad last kan sönderfalla våldsamt.
Besättningen ska vara medveden om explosionsrisken för att kunna vidta
lämpliga åtgärder.
Brand bekämpas från skydd på så stort avstånd som möjligt.
Upphettad last kan sönderfalla våldsamt vid brand.

Kollin på däck

Inte applicerbart

Lastbärare på däck

Kyl brinnande lastbärare och upphettad intilliggande last: Använd stora
mängder vatten. När branden är släckt fortsätt med att vattenbegjuta
lastbärarna i flera timmar. Öppna inte containrar förrän långt efter
rökutvecklingen har upphört. Kyl därefter kollin och IBC:er i minst en
timma. Kontrollera innehållet regelbundet. Om lasten åter börjar utveckla
rök, kyl med vatten. Kasta rester överbord.
Rengör området noga.
Efter det att branden är släckt ska lastbäraren hållas under uppsikt.

Last under däck

Inte applicerbart då last enl IMDG-koden inte för förvaras under däck.
Kontakta säkerhetsrådgivare.

Upphettad last
Lastbärare

Kyl ner upphettade lastbärare med vatten.
Efter det att branden är släckt ska lastbäraren hållas under uppsikt.
Om rök utvecklas, följ gällande anvisningar

Rökutveckling i
Lastbärare, IBC:er,
Kollin

Kyl med vattendimma från skydd.
Öppna inte containrar förrän långt efter efter rökutvecklingen har upphört.
Kyl därefter kollin och IBC:er i minst en timma med vatten. Kontrollera
innehållet regelbundet. Om lasten åter börjar utveckla rök, kyl med vatten.
Kasta rester överbord. Rengör området noga.

Rökutveckling i Tankar Håll personalen borta från tankarna, då utsläpp från säkerhetsventiler kan
komma att ske.
Kyl brandutsatta tankar med vattendimma från skydd.
Även om rökutveckling har upphört och säkerhetsventilen har stängts,
fortsätt att kyla ned tanken tills dess att temperaturen har gått ner till 50
grader Celsius.
Kontrollera temperaturen frekvent. Om temperaturen ökar igen, kyl med
vatten - överväg att tömma tankens innehåll överbord med hjälp av en
flexibel slang.
Särskilda fall

Inga
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7.12. Nödåtgärder vid spill
7.12.1.

Introduktion till användning av nödåtgärdsscheman vid spill

Utsläpp av farligt gods ur förpackningar, spill, kan genom reaktioner med annat
material orsaka ytterligare faror, t.ex. utvecklande av giftiga gaser. Det är värdefullt
att öva situationer som åtgärder vid spill av farligt gods ombord. Sannolikhet måste
övervägas för reaktioner som leder till att explosiv, brandfarlig eller giftig atmosfär
utvecklas. Besättning som ingriper måste uppmärksammas på att undvika
direktkontakt med utspillt farligt gods och måste bära heltäckande skyddsutrustning.

7.12.2.

Allmänna åtgärder vid spill

Det allmänna åtgärderna vid spill kan delas upp i:


identifiering av de inblandade ämnena (UN-nr)



rädda personer som utsatts eller riskerar utsättas



begränsa spill och utsläpp



vidta åtgärder i enlighet med EmS-schema för spill.

I 3.2 Ämnesförteckning, kolumn 17, kan även information om det farliga godsets
egenskaper finnas.
Till sjöss är personella och andra resurser begränsade. I de flesta fall som rör utsläpp
och spill av förpackat farligt gods är den mest effektiva åtgärden att spola utspillda
ämnen överbord eller att försöka innesluta dessa. Att försöka förpacka utspillt
material kan utsätta personal för onödiga risker.
Vid spill eller utsläpp ska rådgivning om det inblandade farliga godset inhämtas, t.ex.
från säkerhetsrådgivare för farligt gods, räddningstjänst eller tillverkare.

7.12.3.

Allmänna riktlinjer för spill

Tänk på säkerheten först!




Undvik kontakt med farliga ämnen. Rör dig inte där spillda vätskor eller
damm (fast material)förekommer.
Håll dig borta från ångor eller gaser.



Sätt på larmet.



Håll en sådan kurs att vinden blåser bort gaser från fartyget.



Använd fullständiga skyddskläder som är resistenta mot kemiska attacker och
fristående apparater.
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Leta upp förvaringsläget för den läckande lasten.



Identifiera last.



Ta fram UN-nummer och EmS SPILLAGE SCHEDULE ur IMDG-kodens
supplement.



Överväg vilka åtgärder i EmS SPILLAGE SCHEDULE som är tillämpliga
och bör följas.



Var beredd att använda Säkerhetsdatablad punkt 4.

Kontakta den utsedda personen i förbandet som ansvarar för fartygets drift för att få
expertråd om farliga åtgärder vid nödåtgärder.
Observera!
Försiktighetsåtgärd: Farligt gods bör tas bort och tvättas omedelbart.

7.12.4.

Material som ska användas



Vatten är det uppenbara materialet som ska användas när man hanterar ett
spill ombord på ett fartyg. Det rekommenderas att det i de flesta fall används i
stora mängder för att tvätta spill överbord. Vissa farliga varor reagerar dock
våldsamt med vatten och producerar brandfarliga och giftiga ångor. Andra,
till exempel marina föroreningar, kommer att producera föroreningar om de
tvättas överbord.



Uttrycket ”rikliga mängder vatten” som används inom SPILLAGE-scheman
hänvisar till den totala totala mängd vatten som ges för optimal
brandbekämpning med fyra strålar. Befälhavaren och besättningen bör beakta
de praktiska begränsningarna på de specifika stuvplatser i detta avseende.



Inert material bör användas för spill där det skulle vara farligt att använda
vatten. Det inerta materialet ska vara torrt.



Sågspån bör inte användas eftersom det kan antändas av antändningskällor
eller i kontakt med ett antal ämnen. Cement kan användas som ett inert
material för barrikadering.



En elektrisk urladdning kan antända vissa material, t.ex. sprängämnen. Därför
kan användning av icke-certifierad säker typ av utrustning i spillområden vara
farligt. För vissa material rekommenderas ”icke-gnistbildande skor” (t.ex.
gummistövlar utan metalldelar).
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7.12.5.

Åtgärder efter att spill har behandlats



Dekontaminering av personal, kläder och skeppsstrukturer



Efter att avfallet har behandlats ska personal för nödsituationerna se till att all
förorening av utrustning och skyddskläder avlägsnas och tvättas omedelbart.
All utrustning ska återställas och förvaras för ytterligare användning.



Områden som inte påverkades initialt kan ha förorenats under bekämpning.
Besättningsmedlemmar som kommer i kontakt med felaktigt
dekontaminerade områden kan bli förorenade. Rengör området noggrant
innan någon oskyddad personal får komma in.



Förorenat material ska bortskaffas ordentligt eller rengöras.

7.13. Åtgärder vid personskada orsakad av farligt gods
Information om åtgärder vid personskada orsakad av kontakt med farligt gods kan
erhållas ur säkerhetsdatablad. Punkt 4 i säkerhetsdatabladet innehåller information
om åtgärder vid första hjälpen. Som komplement kan information ur MFAG i IMDGkodens supplement hämtas.


Säkerhetsdatablad är ämnesrelaterade och ges ut av tillverkare eller
handelsföretag. I försvarsmakten tillhandahålls säkerhetsdatablad digitalt i
PRIO.
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8.

Lättnader i bestämmelserna

8.1. Bestämmelser för begränsade mängder ( LQ )
Farligt gods i innerförpackningar som inte överskrider angivna mängder i
ämnesförteckningen kapitel 3 kolumn 7a, får transporteras enligt följande förenklade
bestämmelser vad avser förpackningar, märkning och dokumentation.
Bestämmelserna nedan återges ur IMDG-koden. Alla hänvisningar i texten görs till
IMDG-koden.

8.1.1.

Allmänt

Bestämmelserna i detta kapitel avser transport av farligt gods i vissa klasser,
förpackat i begränsad mängd LQ (Limited Quantity).


Tillämplig mängdbegränsning per innerförpackning eller föremål är angiven
för varje ämne i kolumn 7a i förteckningen över farligt gods i IMDG
ämneslista.



Står det ”0” i kolumn 7a i förteckningen över farligt gods kan man inte
tillämpa bestämmelserna om begränsad mängd.

8.1.2.

Förpackning

8.1.2.1 Kollin


Farligt gods får endast förpackas i innerförpackningar som placeras i lämpliga
ytterförpackningar.



Mellanförpackningar får användas. Innerförpackningar behöver emellertid
inte användas för transport av föremål som aerosolbehållare eller
engångsbehållare för gas.



Förpackningarna ska uppfylla de allmänna bestämmelserna i IMDGoch vara
konstruerade så att de uppfyller bestämmelserna om tillverkning i IMDG,
men behöver inte vara typgodkända.



Kollits totala bruttovikt får inte överstiga 30 kg.



För LQ-förpackad klass 1-vara gäller att förpackningen är
typgodkänd(krymp/sträckfilmsförpackningar är inte godkänt).
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8.1.2.2 Brickor
Krymp- eller sträckfilmade brickor, som uppfyller de allmänna bestämmelserna i
IMDG, är godtagbara som ytterförpackningar för föremål eller innerförpackningar
som innehåller farligt gods och transporteras enligt dessa särbestämmelser.


Innerförpackningar som är benägna att gå sönder eller lätt punkteras, som
förpackningar av glas, porslin, stengods eller vissa plaster, ska placeras i
lämpliga mellanförpackningar som uppfyller uppfylla de allmänna
bestämmelserna i IMDG och vara konstruerade så att de uppfyller
bestämmelserna om tillverkning i IMDG.



Brickans totala bruttovikt får inte överstiga 20 kg.

8.1.3.

Stuvning

Oavsett stuvningsbestämmelserna, som anges i förteckningen över farligt gods, är
farligt gods som transporteras enligt bestämmelserna i detta kapitel tillordnat
stuvningskategori A.

8.1.4.

Separation

8.1.4.1 Samemballering
Olika slag av farligt gods i begränsade mängder får emballeras i samma
ytterförpackning, förutsatt att ämnena inte reagerar farligt med varandra och orsakar:


förbränning och/eller utveckling av avsevärd värme



utveckling av brandfarliga, giftiga eller kvävande gaser



att frätande ämnen bildas



att instabila ämnen bildas.

Hänsyn tas till separationsbestämmelserna i kapitel 6jämte bestämmelserna i kolumn
16 i IMDGs ämneslista. Dock får, oavsett individuella bestämmelser angivna i
förteckningen över farligt gods, ämnen i förpackningsgrupp III inom samma klass
emballeras i samma förpackning.
8.1.4.2 Separationsbestämmelser
Separationsbestämmelserna i kap 6 gäller inte för förpackningar som innehåller
farligt gods i begränsad mängd eller i relation till annat farligt gods.
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8.1.5.

Märkning och etikettering

Bild 8.1 Etikett begränsad mängd

8.1.5.1 Lättnader
Kollin med farligt gods som transporteras i enlighet med särbestämmelserna i detta
kapitel behöver inte ha


Un-nr



officiell transportbenämning



märkning för vattenförorenande ämne.

Bild 8.2 Märkning av kollin som
innehåller begränsade mängder.
Ian Björkman/Försvarsmakten
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8.1.5.2 Märkningskrav
Den centrala ytan ska vara vit eller ha en lämplig kontrastrerande bakgrund. Minsta
dimension är 100 mm x 100 mm. Om kollits storlek kräver det, får dimensionerna
minskas till som minst 50 mm x 50 mm, förutsatt att märkningen förblir tydligt
synlig.
Kollin innehållande farligt gods som är försedda med märkningen för flygtransport
av begränsad mängd får transporteras till sjöss,

Bild 8.3 LQ-märkning för flyg

När kollin innehållande farligt gods förpackat i begränsade mängder placeras i en
overpack eller enhetslast, ska overpack eller enhetslast förses med märkning enligt
detta kapitel, såvida inte all märkning som representerar de slag av farligt gods som
finns i overpack eller enhetslast är synlig. En overpack ska märkas med
”OVERPACK” såvida inte all märkning som representerar de slag av farligt gods
som finns i overpack är synlig.
Lastbärare som bara innehåller farligt gods i begränsade mängder ska varken förses
med storetikett eller märkas med UN-nr. De ska emellertid märkas på lämpligt sätt
på utsidan i enlighet med märkningen i IMDG som ska ha minimimåtten 250 x 250
mm.
På containrar och påhängsvagnar som innehåller begränsade mängder ska
märkningen finnas på vardera sidan och på vardera gaveln.
På andra lastbärare, t.ex. fordon, ska märkning finnas på båda sidorna samt baktill.

8.1.6.

Dokumentation

Utöver bestämmelserna för dokumentation angivna i kap 4, ska texten ”limited
quantity” eller ”LTD QTY” (begränsad mängd) vara med i farligt godsdeklarationen,
tillsammans med beskrivningen av sändningen.
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8.1.7.

Vattenförorenande ämnen (marine pollutants)

Begränsningarna för innerförpackningar för ämnen, material och föremål,
identifierade som vattenförorenande ämnen och som är tillåtna i begränsade mängder,
får inte överstiga fem liter för vätskor eller fem kg för fasta ämnen.

Bild 8.4 Varningsetikett miljö

8.2. Bestämmelser för reducerade mängder ( E )
Farligt gods i innerförpackningar, som inte överskrider i IMDG:s ämnesförteckning
kolumn 7b angivna mängder, får transporteras som reducerade mängder enligt
följande förenklade bestämmelser:

8.2.1.

Reducerade mängder

8.2.1.1 Lättnader
Reducerade mängder av farligt gods i vissa klasser – utom föremål – vilka uppfyller
bestämmelserna i detta kapitel, omfattas inte av några andra bestämmelser än
bestämmelserna för utbildning samt klassifiseringsmetoderna
8.2.1.2 Förpackningskrav
Förpackningar ska motstå normala transportpåkänningar och omlastningar, ska inte
reagera farligt med innehållet, samt att det finnas tillräckligt expansionsutrymme för
vätskor.
Farligt gods får inte förpackas tillsammans med vare sig annat farligt gods eller annat
gods i samma ytterförpackning om de kan reagera farligt med varandra och orsaka:


förbränning eller avsevärd värmeutveckling



uppkomst av brandfarliga, giftiga eller kvävningsframkallande gaser



att frätande ämnen bildas



att instabila ämnen bildas.
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För radioaktiva ämnen äger bestämmelserna för radioaktiva ämnen i undantagna
kollin i IMDG Kap 1.5.1.5 tillämpning.
8.2.1.3 Bestämmelser för reducerade mängder
Farligt gods, som får transporteras i reducerade mängder i överensstämmelse med
bestämmelserna i detta kapitel, beskrivs i kolumn 7b i förteckningen över farligt gods
med en alfanumerisk kod enligt följande:
Tabell 30. Reducerade mängder
Kod

Högsta nettomängd per
innerförpackning (gram/milliliter)

Högsta nettomängd för
ytterförpackning (gram/milliliter)

E0

Ej tillåtet

Ej tillåtet

E1

30

1000

E2

30

500

E3

30

300

E4

1

500

E5

1

300

För gaser syftar den för innerförpackningar angivna volymen på vattenvolymen hos
innerkärlet, och den för ytterförpackningar angivna volymen på den totala
vattenvolymen hos samtliga innerförpackningar i en enskild ytterförpackning.
Om farligt gods i reducerade mängder, vilka tillordnats olika koder, samemballeras
ska totala mängden i varje ytterförpackning begränsas till det värde som motsvarar
den mest restriktiva koden.

8.2.2.

Förpackningar

Förpackningar, som används för transport av farligt gods i reducerade mängder ska
uppfylla bestämmelser enligt IMDG kap 3.5.

8.2.3.

Märkning av kollin

Kollin som innehåller farligt gods i reducerade mängder och som är iordningsställda
i överensstämmelse med detta kapitel, ska vara varaktigt och tydligt märkta med den
märkning som anges i IMDG.
Den primära faroklassen som motsvarar det farliga godset i förpackningen ska anges.
Om avsändarens eller mottagarens namn inte angivits på kollit ska märkningen även
innehålla denna information.
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Bild 8.5 Märkning för reducerade mängder.

Märkningens mått ska vara minst 100 mm × 100 mm.
En overpack, som innehåller farligt gods i reducerade mängder, ska vara försedd med
den i IMDG kap föreskrivna märkningen, såvida inte sådan märkning på kollina är
tydligt synlig.

8.2.4.

Högsta antal kollin i en lastbärare

Antalet kollin med farligt gods förpackat i reducerade mängder i en lastbärare får inte
överstiga 1000 stycken.

8.2.5.

Dokumentation

Utöver bestämmelserna för dokumentation ska orden ”farligt gods i reducerade
mängder” (”dangerous goods in excepted quantities”) och antalet kollin anges på
farligt gods-deklarationen tillsammans med en beskrivning av sändningen.

8.2.6.

Stuvning

Oavsett stuvningsbestämmelserna som anges i förteckningen över farligt gods
tilldelas farligt gods, som transporteras enligt bestämmelserna i detta kapitel,
stuvningskategori A.
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8.2.7.

Separation

Separationsbestämmelserna i H FGS 2020 kap 6 är inte tillämpliga för förpackningar
som innehåller farligt gods i reducerade mängder eller i förhållande till annat farligt
gods.
Separationsbestämmelserna i H FGS 2020 Kap 6 är inte tillämpliga för olika slag av
farligt gods i reducerade mängder i samma ytterförpackning, förutsatt att de inte
reagerar på ett farligt sätt med varandra.

8.3. Transport vid nödsituationer
Är transport vid nödsituationer för att rädda människoliv eller till skydd for miljön,
förutsatt att alla åtgärder vidtas för ett fullständigt säkert genomförande av dessa
transporter. Hit räknas bland annat transport i syfte att utföra brådskande
ammunitions- eller minröjning.
Samlastningsbestämmelser ska iakttas, med nedanstående undantag. Övriga
bestämmelser i H FGS 2020 behöver inte tillämpas.
Undantag från samlastningsbestämmelser:
Separationsavstånd vid transport av spräng- och tändmedel ska vara minst en meter
vid maximalt 20 kilo sprängämne och max 200 sprängpatroner (FM2014-10417:1.).
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8.4. Transport av trupp, där farligt gods medförs
Vid transport av soldater/sjömän eller trupp, utöver fartygets besättning, som medför
farligt gods i form av reglementerad utrustning, där syftet är att öva eller utföra
väpnad strid eller inom ram för övning eller annan militär insats enligt Reglemente
Sjösäkerhet ledning Kap 13, gäller följande:

8.4.1.

Utbildningskrav

Befälhavare ska ha genomgått utbildning SJÖGK4421042.

8.4.2.

Separation

Separation av farligt gods får ske förenklat men så att risk för olycka minimeras.
Förpackningar med brandfarliga vätskor (bränslen) ska förvaras separat från
utrustning med ammunition.
8.4.2.1 Avlämning av information
Truppförande befäl ska, i samband med embarkering, till befälhavare redovisa
uppgift om mängd och slag av farligt gods som medförs


Embarkation i bas (utan hot) – förenklad förteckning t.ex. ambest, RU-lista



Embarkation under strid – muntlig ammunitionsrapport

8.4.3.

Stuvning

Materiel ska lastas så att personalen vid incident eller olycka snabbt kan ta hand om
den.

8.4.4.

Farligt godsintyg

Farligt gods-intyg krävs inte för fartyget.
Om farligt gods-intyg finns utfärdat, ska det eftersträvas men behöver inte följas.

8.4.5.

Lastbärare

Lastbärare (se definitioner) behöver inte märkas.
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8.5. Lättnader vid stuvning
Kan separation enligt IMDG-kodens krav ske ska de kraven upprätthållas.
Är fartygets storlek däremot sådan att separation enligt IMDG-koden inte kan ske
och om man inte kan lösa transporten genom att använda flera fartyg, eller köra
transporten med flera turer, ska de brandfarliga varorna stuvas så avskilt från de
explosiva varorna som fartygets konstruktion medger.
Riskhantering ska kunna redovisas och notering görs i loggbok eller motsvarnde.
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Begrepp
Acceptanskontroll
Innan ombordtagning av farligt gods på örlogsfartyg sker ska befälhavare acceptera
lasten enligt kriterierna:


att godsdeklaration är mottagen och kontrollerad



att olika typer av farligt gods är kompatibla med varandra och kan separeras
från varandra i enlighet med separationsreglerna och med hänsyn till fartygets
storlek och konstruktion



Att tänkt last överensstämmer med medgivandena i fartygets farligt godsintyg



Att lasten inte äventyrar fartygets stabilitet och strukturella styrka.

ADR
Bilaga A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
ADR-S
Bilaga S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS
2012:6 med ändringar) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).
Avsändare
Person som iordningställer farligt gods för transport. Kräver avsändarutbildning.
Dennes uppgift innebär:


klassificering eller inhämtande av klassificering av det farliga godset



val av för transport lämpliga kollin, tankar, behållare



uppmärkning och etikettering



upprättande av transporthandlingar.

Ammunitionsdurk
Varje utrymme som enligt ritningar över fartyget är särskilt avsett för förvaring av
ammunition och explosiva varor.
För varje ammunitionsdurk ska finnas ett ”Tillståndsdokument” och en
”Stuvningsplan”.
Avsändarintyg (Shippers Declaration)
Ett intyg eller en försäkran om att den överlämnade sändningen kan accepteras av
befälhavare för transport samt att godset är korrekt förpackat, märkt och etiketterat
och i fullödigt skick för transport enligt tillämpliga regler. Ingår som del av
godsdeklaration vid sjötransport.
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Befälhavare
Fartygs- respektive båtchef som utövar rollen som befälhavare enligt sjölagen
(1994:1009).
Bestyckningsalternativ
Tillåten konfiguration av vapensystem med placering ombord som innebär att
ammunition och explosiva varor inte förvaras i ammunitionsdurk. Sådana system kan
vara robotar, torpeder, motmedel m.m. som förvaras i därför avsedda
tuber/utskjutningsanordningar och/eller minor och sjunkbomber som förvaras på
minräls.
Bulk
Icke formstabilt gods (fast oförpackat ämne) som t.ex., pellets, grus.
Container
Container avser en transportutrustning som är varaktigt utförd och därigenom
tillräckligt hållbar för att kunna användas upprepade gånger, särskilt byggd för att
underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan omlastning av
innehållet, konstruerad för att säkras och/eller enkelt hanteras och försedd med
lastsäkringsanordningar, vilka underlättar detta, och godkänd enligt den
internationella konventionen om säkra containrar (CSC), 1972, med ändringar.
Begreppet container innefattar varken fordon eller förpackningar. Dock ingår
containrar som transporteras på ett chassi.
CSSB
Centralt systemsäkerhetsbeslut
DesignA
Roll med uppgift att ansvara för att fastställa design av tillåtna konfigurationer av
tekniska system (inklusive underhållslösningar) så att de uppfyller författningsenliga
krav, fastställda målsättningar och övriga krav bl.a. avseende prestanda, funktion,
informations- och systemsäkerhet över systemets hela livscykel, samt
sjösäkerhetskrav.
EmS
Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods,
nödåtgärdsscheman som ingår i supplementet till IMDG-koden.
Enhetslast
Hanteringsenhet bestående ett antal förpackningar eller oemballerade effekter
sammanfogade på lastpall (plan). Enhetslast märks och etiketteras på samma sätt som
overpack. Hänvisning till IMDG.
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Farligt gods
Farligt gods är ämnen och föremål vars transport endera är förbjudna eller tillåtna
endast under vissa angivna villkor.
Med farligt gods avses gods som består av eller innehåller:


explosiva ämnen och föremål



gaser



brandfarliga vätskor



brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda
explosivämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas
vid kontakt med vatten



oxiderande ämnen och organiska peroxider



giftiga och smittförande ämnen



radioaktiva ämnen



frätande ämnen



övriga farliga ämnen och föremål som utgör en fara under transport, vilket
inte omfattas av definitioner för andra klasser.

Farligt gods-intyg
Dokument utfärdat av sjösäkerhetsinspektören som tilldelas ett fartyg efter godkänd
besiktning. I dokumentet förtecknas vilket farligt gods och under vilka
förutsättningar som det får transporteras. DesignA gör underlag för intyg som utgör
grund för utfärdandet.
FIB 2017:10
I denna författning finns bestämmelser om grunderna för det militära
sjösäkerhetssystemet, vilket tillsyn, granskning och kontroll som örlogsfartyg,
organisationsenheter som bedriver militär sjöfart, FM redare, utbildningsanordnare,
dykstem (1 kap 3§) ska genomgå i FM regi, samt vilket ansvar olika befattingshavare
har inom den militära sjöfarten.
Förteckning över farligt gods
Är sammanställd dokumentation över farligt gods och vattenförorenande ämnen som
är till för fartygets drift och arbete ombord. Mängd utgår från fartygets
stuvningsplan.
Består av militär och civil logistik-data, godsbeskrivning samt placering ombord,
t.ex. RU, bensin till båtmotorer, rengöringsmedel.
Fartyg
Avser alla örlogsfartyg, fartyg, svävare och båtar.
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FM redare
Av överbefälhavaren utsedd befattningshavare som övertagit ägarens ansvar för
örlogsfartyget respektive dyksystemet och som i och med det har övertagit de
skyldigheter och det ansvar som föreskrivs enligt FIB 2017:10.
Färgförråd
Utrymme ombord avsett för förvaring av färger för fartygets drift eller verksamhet.
Företrädare farligt gods
Ska informera om bestämmelser och nyheter om bestämmelser till chef för
organisationsenhet och berörda, samt verka som organisationsenhetens resurs, vara
utpekad som kontaktperson. Och representera organisationsenheten på FM Farligt
gods dagar.
Förpackning
Med förpackning menas den färdigställda produkten, innehållande förpackningen
och dess innehåll färdigställt för transport.
Förpackningsgrupp
För förpackningsändamål är ämnen i alla klasser, utom klasserna 1, 2, 5.2, 6.2 och 7
samt självreaktiva ämnen i klass 4.1, ordnade i tre förpackningsgrupper i enlighet
med den farlighetsgrad ämnet i fråga medför. Förpackningsgrupperna har följande
innebörd:


Förpackningsgrupp I: Mycket farliga ämnen



Förpackningsgrupp II: Farliga ämnen



Förpackningsgrupp III: Mindre farliga ämnen

Förpackningsgruppen som ett ämne tillhör anges i kapitel 9, Ämneslista.

Föremål
Här benämning på artikel som innehåller ett eller flera farligt godsämne (t.ex.
Granat). Jämför ”Ämne”.
Godsbeskrivning
Är del av godsdeklarationen. Består av: UN-nummer, officiell transportbenämning,
klass eller klassificeringskod och siffror för sekundär faroklass, förpackningsgrupp i
angiven ordningsföljd. IMDG 5.4.1.4.1/2. Om tillämpligt anges även flampunkt om
det är vattenförorenande och övriga punkter i IMDG 5.4.1.4.3.

154

HANDBOK
Godsdeklaration
Dokument som innehåller fastställd transportinformation om varje slag av farligt
gods som överlämnas för transport. Handlingen upprättas av avsändaren och ska
följa varje sändning av farligt gods från avsändning till mottagande. Till
godsdeklarationen ska det bifogas ett avsändarintyg.
För handlingen finns arkiveringsbestämmelser.
H FFG
Hantering Flygtransport farligt gods.
IBC-behållare
Intermediate Bulk Container, avser en styv eller flexibel transporterbar behållare med
volym av högst 3,0 m3, konstruerad för mekanisk hantering och som kan klara
påkänningar vid hantering och transport, vilket visats genom provning. IMDG.
Volymbegränsningar som gäller:


högst 3 m3 för fasta och flytande ämnen i förpackningsgrupp II och III



högst 1,5 m3 för fasta ämnen i förpackningsgrupp I om dessa är förpackade i
flexibla IBC-behållare, IBC-behållare av plast, integrerade IBC-behållare,
eller IBC-behållare av papp eller trä.



högst 3 m3 för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i
IBC-behållare av metall.

ICAO
The International Civil Aviation Organization är FN:s specialorgan för internationell
civil luftfart.
IFTEX
Försvarsmaktens instruktion för förvaring och transport av ammunition och övriga
explosiva varor.
IMDG
The International Maritime Dangerous Goods Code.
IMO
The International Maritime Organization är FN:s specialorgan för säkerhet på fartyg
och förebyggande av marina föroreningar från fartyg. IMO ger ut IMDG-koden.
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Klassificeringskod
Avser riskgrupp och samhanteringsgrupp för explosiva ämnen och föremål
(ammunition) enligt FN-rekommendationerna för transport av farligt gods. Beskrivs
närmare i IMDG-koden.
Last av farligt gods
Avser farligt gods som finns ombord för att transporteras till destination eller för
förbrukning på annan plats än fartyget samt förnödenheter och förråd som
transporteras för andra enheters förbrukning. Som ”last av farligt gods” räknas inte
bestyckningsalternativ (enligt tillståndsdokument) och reglementerad utrustning för
det egna fartyget.
Lastbärare
Fordon för väg, järnvägsgodsvagn, container, tankfordon, cisternvagn eller
transporttank. Inkluderar även rullflak, transportpall för bandvagn
MARPOL
MARPOL 73/78, Internationell konvention rörande förhindrande av förorening från
fartyg. Innehåller regler om utsläpp av olika slags skadliga ämnen och bestämmelser
om bl.a. certifikat och besiktningar. I annex till MARPOL 73/78 finns detaljerade
tekniska föreskrifter om förhindrande av föroreningar från olja, kemikalier och andra
skadliga ämnen, toalettavfall och fast avfall samt luftföroreningar.
MFAG
Medical First Aid Guide. Medicinska anvisningar som ingår i supplementet till
IMDG-koden. Ersätts på svenska örlogsfartyg av Säkerhetsdatablad punkt 4.
Multimodal transport
En transport som går över flera transport sätt. T.ex. en containertransport som körs
först med lastbil, lastas om till tåg och sen till sjötransport.
N.O.S.
(Not Otherwise Specified): En samlingsbenämning till vilka sådana ämnen, blandningar,
lösningar eller föremål kan ordnas, som inte är uttryckligen nämnda i ämnesförteckningen
kapitel 3 och har kemiska, fysikaliska och/eller andra farliga egenskaper som motsvarar den
klass, den klassificeringskod, den förpackningsgrupp och den benämning som N.O.S.beteckningen har.

NSC
Naval Ship Code (ANEP 77). Dokument som förvaltas av INSA och utgör
örlogsalternativet till SOLAS.
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Overpack
Avser en omslutning som används av en enskild avsändare för att innehålla ett eller
flera kollin och för att bilda en enhet som är lättare att hantera och stuva under
transport. Exempel på overpack är ett antal kollin:


ställda eller staplade på en lastplatta, exempelvis en pall, och säkrade med
bandning, krymp- eller sträckfilm eller på annat lämpligt sätt



placerade i en yttre skyddsförpackning, exempelvis en låda eller korg



permanent säkrade tillsammans i ett sling.

Passagerare
Definition framgår av Fartygssäkerhetslagen 2003:364 1 kap. 3 §.
Som passagerare räknas varje person ombord utom:


befälhavaren,



övriga ombordanställda



andra som befinner sig ombord på grund av arbete för fartygets räkning eller i
offentlig tjänsteförrättning som gäller fartyget eller den verksamhet som
bedrivs med fartyget



bärgare eller bärgares medhjälpare som följer med fartyget sedan detta
drabbats av sjöolycka



personer som förs in till hamn efter att ha räddats ur sjönöd



barn som inte har fyllt ett år.

Observera att i NSC indelas personer ombord i besättning och icke besättning.
Icke besättning utgörs av:


embarkerade styrkor



särskild personal



skadad personal



passagerare och övriga personer ombord



personer som tas ombord i en nödsituation.
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Reglemente sjösäkerhet ledning
Är ett fristående reglemente som innehåller bindande bestämmelser för att inom FM
uppfylla kraven främst:


FIB 2017:10 Ansvar, sjösäkerhet och tillsyn



FIB 2018:4 Bemanning och behörighet

Kap 13 Farligt gods i detta reglemente utgör grunden för denna handbok.
RID

Bilaga C till Regler för internationell järnvägstransport av farligt gods (Regulations
for the International carriage of Dangerous goods by rail).
RID-S
Bilaga S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS
2018:6 med ändringar) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).
RU
Här avses reglementerad utrustning som utgörs av explosiva ämnen och föremål.
Sammanfattning Farligt gods sjö
För fartyg med deplacement mindre än 40 ton ersätts H FGS 2020 med
Sammanfattning Farligt gods sjö vad gäller kravet på dokumentation ombord.
Separation
Avser krav på åtskillnad mellan olika slag av inkompatibelt farligt gods, eller mellan
farligt gods och annat gods (t.ex. livsmedel).
SJÖFS
Sjöfartsverkets författningssamling.
Skeppsförråd
Utrymme ombord avsett för förvaring av (farligt) gods för fartygets drift eller
verksamhet. Ammunitionsdurk, färgförråd eller gascentral är inte skeppsförråd.
SOLAS
Den internationella konventionen för ”the Safety of Lifes at Sea”, 1974, publicerad
av International Maritime Organization, IMO. SOLAS, Chapter VII återges i
IMDG-koden.
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Stora och robusta föremål
Stora och robusta föremål med explosivämne, som normalt är avsedda för militär
användning och inte innehåller tändmedel eller vars tändmedel har minst två
effektiva säkringsanordningar får transporteras utan förpackning.
Om dessa föremål innehåller drivladdningar eller är självdrivna ska deras tändsystem
skyddas mot störningar som kan uppträda under normala transportförhållanden.
Är resultat vid provning av ett oförpackat föremål enligt provningsserie 4 i
testhandboken negativt, kan transport av föremålet utan förpackning övervägas.
Sådana oförpackade föremål får fästas på medar eller placeras i korgar eller annan
lämplig hanterings-, lagrings- eller utskjutningsanordning, så att de inte kan lossna
under normala transportförhållanden.
Då sådana stora föremål med explosivämne inom ramen för kontroll av deras
funktions säkerhet och lämplighet utsatts för provningsmetoder, som uppfyller
bestämmelserna i dessa före skrifter, och föremålen klarat dessa provningar, kan
behörig myndighet god känna att sådana föremål transporteras enligt dessa
föreskrifter. IMDG 4.1.5.15.
Stuvning
Avser var på fartyget det farliga godset får lastas. Används i samma betydelse som i
IMDG-koden.
Stuvningsintyg
Avser intyg för containrar och fordon enligt IMDG-koden. Stuvningsintyg utfärdas
av den som ansvarar för stuvning av containern/fordonet (IMDG-koden).
Före ombordtagning av container/fordon innehållandes farligt gods ska
stuvningsintyg uppvisas för befälhavare/farligt gods-ansvarig.
Stuvningsplan


Utfärdas av Designansvarig.



Utgörs av förteckning över tillåten mängd och typ av ammunition och övriga
explosiva varor i en ammunitionsdurk och för tillåtna bestyckningsalternativ.



Ska beskriva hur farligt gods ska stuvas i respektive ammunitionsdurk.



För varje ammunitionsdurk ska det finnas en stuvningsplan.



Är en del av tillståndsdokumentet.
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Säkerhetsdatablad (SDB)
Ett säkerhetsdatablad är ett datablad med information om bland annat eventuella
hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och
beredningar.
Ämnen och föremål som omfattas av Reachförordningen ska ha ett 16 punkers SDB.
Viktiga punkter är punkt 14: transportinformation och punkt 4: åtgärder vid första
hjälpen
R Tp FG
Regler inom Försvarsmakten avseende transport av farligt god på väg och i terräng.
R Tp är militär tillämpning av transportbestämmelser för farligt gods, och reglerar
samtliga transporter av farligt gods med fordon som försvarsmakten genomför på väg
och i terräng.
Tillståndsdokument
Utfärdas av DesignA och utgörs av:


Ett dokument som reglerar tillåten mängd och typ i ammunitionsdurkar och
för tillåtna bestyckningsalternativ samt att kraven för dessa är tillgodosedda.



Ett dokument som visar att kraven för stuvningsutrymmen för farligt gods
som transporteras som last är tillgodosedda.



Tillståndsdokumentet ska beskriva vilken explosiv vara (enligt IMDG-koden)
som får finnas ombord, i vilka mängder och var det får förvaras.



Tillståndsdokumentet ska vara en del av fartygets CSSB för vilket SJÖI
tecknar samråd.

TSFS
Transportstyrelsens författningssamling.
Väderskydd
Anordning som förhindrar att last påverkas direkt av väderlek. Kan vara fast
fartygsstruktur, tält, presenning.
Ämne
Med ämnen i denna handbok avses substanser i ren form eller blandningar som
förpackats i emballage, d.v.s. inte ett föremål.
Örlogsfartyg
Alla fartyg och svävare, oavsett vad de är avsedda att användas till och oavsett
storlek, som tillhör Försvarsmakten eller som står under militärt befäl. Örlogsfartyg
definieras enligt SJÖFS 2005:11.
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Östersjöavtalet
Avtal för transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Memorandum
of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods in ro/ro Ships in
the Baltic Sea).
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Bilaga 1.
Sammanfattning Handbok Farligt gods sjö
Sammanfattning för hantering farligt gods på fartyg med deplacement mindre än 40
ton.
Avsedd som stöd vid farligt godstransporter på Försvarsmaktens mindre båtar
(stridsbåt, gruppbåt, Yxlö etc).

Bild 20. 1 Lastning av farligt gods på en stridsbåt
Christer Nääs, Försvarsmaktern

För att få transportera farligt gods, oavsett mängd eller syfte, krävs att befälhavare
har genomgått utbildning i transport av farligt gods (SJÖGK 4421042).
Denna checklista ersätter inte utbildning utan är avsett som stöd för redan utbildad
personal.
Acceptanskontroll
Innan ombordtagning av farligt gods på båten sker ska BåtC acceptera lasten enligt
kriterierna:


Att godsdeklaration är mottagen och kontrollerad.



Att olika typer av farligt gods är kompatibla med varandra och kan separeras
från varandra i enlighet med separationsreglerna och med hänsyn till fartygets
storlek och konstruktion.



Att tänkt last överensstämmer med medgivandena i farligt godstillståndet.



Att godset inte äventyrar fartygets stabilitet och strukturella styrka.
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Farligt gods allmänt
Vad är farligt gods?
Farligt gods är ämnen och föremål som utgör en direkt risk för människa och miljö.
Hur stor risken är bestäms främst av mängden och farlighetsgraden hos det farliga
godset.

Bild 20.2 Stridsbåt
Combat Camera Försvarsmakten

Godsets egenskaper kan framkalla flera olika reaktioner hos människan och i
naturen. Det gäller såväl vid direktkontakt som vid följderna av en kemisk reaktion.
Att ha kunskap om farorna och riskerna är nödvändigt för att kunna agera rätt vid en
incident eller olycka.
Farligt godsbestämmelserna vid transport till sjöss inom Försvarsmakten regleras i
Handbok Farligt gods sjö (H FGS 2020). Djupare regelstöd finns i FFS:er och
FIB:ar. Civilt regleras farligt godstransporter till sjöss i IMDG-koden.

Bild 20.3 Farligt gods-publikationer
Ian Björkman /Försvarsmakten
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Indelning av farligt gods
Farligt gods delas in i nio klasser utifrån sina egenskaper.
Klasserna 2, 4, 5 och 6 har dessutom underklasser. De olika klasserna definieras av
bestämda egenskaper och klassificeringskriterier. Tilldelning av farligt gods till en
klass och en förpackningsgrupp sker enligt sådana kriterier.
Varje officiell transportbenämning i de olika klasserna är tilldelade ett UN-nummer.
I klassificering ingår fastställande av UN-nummer, transportbenämning, klass,
eventuellt en eller flera sekundärfaror och, i förekommande fall, förpackningsgrupp.
Tabell 31. Indelning

1
Explosiva ämnen och föremål (ammunition)
2.1
Brandfarliga gaser (gasol)
2.2
Ej brandfarliga gaser, ej giftiga gaser
2.3
Giftiga gaser
3
Brandfarliga vätskor
4.1
Självantändande ämnen
4.2
Brandfarliga fasta ämnen
4.3
Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid
kontakt med vatten (foodheaters)
5.1
Oxiderande ämnen (klortabletter, syrgas)

(Förstärker en brand)
5.2
Organiska peroxider
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6.1
Giftiga och smittförande ämnen
6.2
Smittförande ämnen
7
Radioaktiva ämnen
8
Frätande ämnen
9
Farliga ämnen och föremål

Separationstabeller
Tabell 32 Separationstabeller
Separationsterm 1

På avstånd från:

Separationsterm 2

Skilt från:
På däck 6 meter

Separationsterm 3

Skilt genom ett fullständigt utrymme eller lastrum från:
På däck 12 meter

Separationsterm 4

Skilt i längs-led genom ett mellanliggande fullständigt utrymme
eller lastrum från:
På däck 24 meter
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Blå färg = ok att samlasta
Tabell 33. Samhanteringstabell
1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9
Klass 1.2
1.1 ,
se samlastnings
4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4
1.2
grupperna
4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2
1.3
1.4

2

1

1

2 2

2

2

2

2

4

2 2

1.5

4

2

2

4 4

4

4

4

4

2

4

2 4

1.6

4

2

2

4 3

3

4

4

4

2

4

2 2

2

2

4

2 1

2.1

4

4

2

4

4

2 1

2

2.2

2

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2.3

2

2

1

2

2

2

2

1

2

1

3

4

4

2

4

2

2

3

2

4.1

4

3

2

4

3

1

1

2

3

2 1

4.2

4

3

2

4

3

2

2

2

3

2 1

4.3

4

4

2

4

4

2

2

2

2 1

5.1

4

4

2

4

4

2

1

3

1 2

5.2

4

4

2

4

4

2

1

3

2 2

6.1

2

2

2

2

6.2

4

4

4

4

4

4

2

2

3 3

3

7

2

2

2

2

2

2

1

1

2 2

8
9

4

2

2

4

2

1

1

2

1

2

2

1

1
1

1

2

1

2 1

1

1

1

2 1

2

2

2 2

2

2

1

2
2

1

1

1

2

3

3

2

2

1

2

3

1

1

2

2

3
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Om godsdeklarationen är svårtolkad tittar du på kollit. Av etikett och UN-märkning
får du fram vilken klass det är. Se i tabellen hur klasserna förhåller sig till varandra.

Bild 20.4 På kollimärkningen kan du reda ut vilken klassificering godset har
Ian Björkman, Försvarsmakten

Bild 20.5 Här ser du att klassificeringskoden är 1.4C
Ian Björkman/Försvarsmakten
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Nedanstående tabell talar om vilka typer av explosivvaror som får samlastas
Får det inte samlastas betyder det minst sex meter avstånd på däck.
Tabell 34. Samhanteringsgrupper

Undantag från samlastningsbestämmelser
Minsta separationsavstånd vid transport av spräng- och tändmedel enligt följande:
Max 20 kg sprängämne och max 200 sprängpatroner, separationsavstånd ska vara
minst en meter (FM2014-10417:1.).
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Kontroll av godsdeklaration
Godsbeskrivning
Un-nummer

Officiell transportbenämning

Klass

Förpackningsgrupp

UN1202

Dieselolja

3

III

Bild 20.6 Godsbeskrivning

Uppgifter som ska följa på godsbeskrivningen är:


angivande av tömda förpackningar



angivande av flampunkt < 60 c.c.Centigrade celsius- har inte hittar
gradsymbolen



vattenförorenande ämnen.

Utöver godsbeskrivning ska det anges:


uppgift om total mängd farligt gods



antal och slag av kollin



om det farliga godset är förpackat som begränsad mängd.

Vid Klass1:


bruttovikt för varje UN-nummer



sammanställning av NeM på klass1-varorna.

Avsändarintyg

Bild 20.7 Godsdeklaration
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Trupptransport i syfte att öva eller utföra väpnad strid
Vid transport av soldater/sjömän eller trupp, utöver fartygets besättning, som medför
farligt gods i form av reglementerad utrustning, där syftet är att öva eller utföra
väpnad strid eller inom ram för övning eller annan militär insats enligt Reglemente
Sjösäkerhet ledning Kap 13, gäller följande:
Utbildningskrav
Befälhavare ska ha genomgått utbildning SJÖGK4421042.
Separation
Separation av farligt gods får ske förenklat, men så att risk för olycka minimeras.
Förpackningar med brandfarliga vätskor (bränslen) ska förvaras separat från
utrustning med ammunition.
Avlämning av information
Truppförande befäl ska, i samband med embarkering, till befälhavare redovisa
uppgift om mängd och slag av farligt gods som medförs.


Embarkation i bas (utan hot) – förenklad förteckning t.ex. ambeställning, RUlista



Embarkation under strid – muntlig ammunitionsrapport

Stuvning
Materiel ska lastas så att personal har möjlighet att snabbt omhänderta denna vid
incident eller olycka.
Farligt godsintyg
Farligt gods-intyg krävs inte för fartyget. Om farligt gods-intyg finns utfärdat,
behöver det inte följas.
Transport vid nödsituationer
Är transport vid nödsituationer för att rädda människoliv eller till skydd för miljön,
förutsatt att alla åtgärder vidtas för ett fullständigt säkert genomförande av dessa
transporter. Hit räknas bland annat transport i syfte att utföra brådskande
ammunitions- eller minröjning.
Samlastningsbestämmelser ska iakttas, med beaktande av nedanstående undantag.
Övriga bestämmelser i H FGS 2020 behöver inte tillämpas.
Undantag från samlastningsbestämmelser
Minsta separationsavstånd vid transport av spräng- och tändmedel är max 20 kg
sprängämne och max 200 sprängpatroner, separationsavstånd ska vara minst en
meter (FM2014-10417:1.).
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Bilaga 2 Exempel på godsdeklarationer
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Godsdeklaration
Nr

Datum

2

Avsändare

2017-03-13
Mottagare

Förband

Förband

206 Uhkomp

203 Amfskyttekomp

Adress

Adress

Landfjärden

Rödlöga

Namn

Namn

Anders Svensson

Andrea Pettersson

Telefonnr

Telefonnr

0712-345678

UN-nr

0787-654321

Officiell transportbenämning (Vid N.O.S.-ämnen ange även tekniskbeskrivning )

Ettiket nr / Klass

Förp-grp / PG

Tunnelrestr.kod

eller klass.kod

UN 1202 DIESELOLJA
Tot. mängd F G, NeMBruttovikt (KL1) Antal förp

200L

3
Typ av förp

Flampunkt

10 DUNKAR

III

Transport kat.

Multiplikationsfaktor

Beräknat värde

Ettiket nr / Klass

Förp-grp / PG

Tunnelrestr.kod

CC

EmS-kod

Övrigt (t.ex. MARINE POLLUTANT, LQ e. Dyl)

F-E,S-E

VATTENFÖRORENANDE ÄMNE

UN-nr

Officiell transportbenämning (Vid N.O.S.-ämnen ange även tekniskbeskrivning )

eller klass.kod

UN 1170 ETANOL

3

Tot. mängd F G, NeMBruttovikt (KL1) Antal förp

100L
EmS-kod

Typ av förp

Flampunkt

5 DUNKAR

Transport kat.

II
Multiplikationsfaktor

-5 CC

Övrigt (t.ex. MARINE POLLUTANT, LQ e. Dyl)

F-E,S-D

NeM totalt ( Vid Klass 1)

XXXXXX

Kg

Beräknat värde transportkategori 1
Beräknat värde transportkategori 2
Beräknat värde transportkategori 3
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Index
A
Acceptanskontroll, 69, 75, 84, 139, 149
Avsändare, 10, 62, 139
Avsändarintyg, 63, 139, 156

B
Befälhavare, 10, 69, 110, 138, 140, 157
Begränsad avsändare, 140
Begränsad mängd, 11, 57, 62
Brandfarliga fasta ämnen, 16, 27, 50, 151
Brandfarliga gaser, 15, 24, 50, 115, 151
brandfarliga vätskor, 26, 77, 83, 119, 138, 141, 157
Brandskydd, 76
Bärgningsförpackningar, 37

C
Container, 44, 54, 140, 143

D
DesignA, 67, 75, 76, 79, 82, 140, 141, 147
Dokumentation, 7, 59, 64, 65, 80, 99, 134, 137

E
Ej brandfarliga, ej giftiga gaser, 25
Ej rengjorda tömda förpackningar, 53
elutrustning, 75
EmS, 99, 100, 105, 106, 127, 128, 140
Etikettering, 50
explosiva ämnen, 7, 18, 79, 141, 143, 145
Externa transporter, 9

F
Farligt gods-ansvarig ombord, 10
Farligt godsintyg, 138, 157
FM redare, 2, 9, 10, 84, 91, 95, 142, 161
fordon, 11, 46, 54, 63, 86, 97, 99, 134, 140, 146, 147, 163
Frätande ämnen, 16, 33, 50, 152
Förbandschef, 10
Förpackning, 131, 142
Förpackningsbestämmelser, 7, 37
Förpackningsgrupper, 17, 164
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G
Gaser, 22
Giftiga gaser, 15, 25, 50, 151
Giftiga ämnen, 30, 50
Godsbeskrivning, 60, 142, 156
Godsdeklaration, 11, 12, 59, 66, 142, 156, 163

I
IBC-behållare, 11, 37, 52, 53, 61, 89, 143, 163
IMDG, 9, 11, 12, 22, 24, 32, 36, 37, 38, 44, 52, 54, 55, 59, 60, 75, 83, 84, 87, 90, 91, 95, 98,
99, 101, 102, 106, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 144, 146,
147, 150, 165

K
Klassificering, 7, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 107, 109, 113, 115, 119, 121,
123, 125
Klassificeringskod, 143

L
Laglig grund, 9
Lastbärare, 45, 55, 56, 57, 70, 84, 97, 100, 114, 117, 120, 122, 124, 126, 134, 138, 144
lastsäkringskrav, 71

M
Märkning, 7, 11, 42, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 132, 133, 136, 163, 164

N
N.O.S., 29, 31, 32, 144
nödsituationer, 8, 137, 157

O
Officiell transportbenämning, 17, 47, 60
Organiska peroxider, 16, 29, 50, 151
Overpack, 52, 72, 144
Oxiderande ämnen, 16, 29, 50, 123, 151

P
Passagerare, 144
Publikationer, 65
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R
R Tp FG, 99, 147, 161, 165
Radioaktiva ämnen, 16, 32, 50, 152
Riskgrupper, 19, 164
RU, 79, 138, 141, 145, 157

S
Samhanteringsgrupper, 20, 21, 87, 164
Separation, 7, 87, 88, 91, 95, 97, 98, 132, 137, 138, 145, 157, 164
Separationsterm, 91, 92, 93, 94, 152
SJÖFS, 102, 145, 148
SJÖINSP, 10
Smittförande ämnen, 16, 31, 32, 50, 152
Stora och robusta föremål, 38, 85, 146
Storförpackningar, 37
Stuvning, 7, 63, 75, 84, 85, 88, 89, 90, 100, 132, 137, 138, 146, 157
Stuvningsintyg, 7, 11, 12, 63, 66, 70, 146
Stuvningsplan, 67, 79, 139, 146
Styrande dokument, 5
säkerhetsdatablad, 10, 35, 105, 107, 109, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 129, 147
Säkerhetsdatablad, 66, 128, 129, 144, 147

T
Tankcontainer, 38, 39, 162
Tillståndsdokument, 79, 139, 147
Truppförande chef, 10
Trupptransport, 8, 157
TSFS, 12, 13, 73, 147, 165
Typgodkännandemärkning, 7, 40
Tömda och rengjorda förpackningar, 53

U
UN-nummer,
15, 17, 47, 52, 53, 56, 62, 82, 95, 99, 101, 105,
107, 109, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 128, 142, 151, 156
UN-tank,
39, 162
Utbildningskrav,
138, 157, 164
Utbildningsplaner,
7, 13

V,W
Väderskydd, 147

Ä
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, 28
Ämneslista,
36, 142
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Ö
Örlogsfartyg,
Östersjöavtalet,
Övriga farliga ämnen och föremål,

79, 86, 88, 99, 148
148
34
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Redaktionell information
I utarbetande av den här utgåvan av handboken har följande personer medverkat:
Ian Björkman Amfibieregementet
Staffan Littorin, Marinstaben
Tomas Eneqvist, Säkerhetsinspektionen
Jimmy Leijonfalk, Säkerhetsinspektionen
Anette Levander, Sjöstridsskolan
Arbetet har hållts samman av FM redare med anledning av fastställande av FIB
2017:10. Publikationen är en omarbetning av Handbok Farligt Gods Sjö 2013 (H
FGS 2013) och bygger i stora drag på denna publikation.
Förändringar:


Det pedagogiska upplägget har förändrats med högupplöst numrering.



Klassificeringskapitlet från SäkI-serien, nuvarande Reglemente Transpart av
farligt gods (R Tp FG 2013), har ersatt klassificeringsdelen från H FGS 2013.



Avsnittet om speciella tillämpningar är inarbetat i texten.

Utkast under arbetets gång har löpande hanterats av Sjösäkerhetssektionen inom
dåvarande avdelning PROD Marin. Sjösäkerhetsinspektionen (SJÖI) har löpande
uppdaterats och fått information om arbetets framskridande.
Arbetsutgåva av handboken gick på remiss våren 2019 till samtliga
organisationsenheter som bedriver militär sjöfart samt till SJÖI.
Remissvar har inkommit från SJÖI, HKV PROD RPE,1 ubflj, 3:e och 4:e sjöstriflj.
Samtliga remissvar är hanterade, beslutade och sparade i ärendet.
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Bildförteckning
I H FGS SJÖ 2020 förekommer bilder med verkshöjd enligt nedan tabell.
Fotografer och illustratörer anges med namn och organisatiorisk tillörighet.
Alla bilder där Autotech Teknikinformation AB anges är nyttjanderätt säkerställd
genom samarbetsavtal. De bilder som inte är Försvarsmaktens bilder återfinns i
VIDAR-ärende FM2018-8276, ”Avtal bilder - Handbok Farligt gods sjö”.
Bild nr

Hur FM säkrat rätten att
använda bilden

Bildtext

Fotograf/illustratör

Omslagsbild

Erik Utterström /Försvarsmakten FM2018-8276

2.3

Kolli för senapsgas 2000

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

2.4

Burk för använda sprutor
Ian Björkman/Försvarsmakten

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

2.5

Frätande vara - maskindiskmedel Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

2.7

Hur att få ut farligt godsinformation ur AMKAT

Ulrika Klintin/Försvarsmakten

3.1

Bärgningsförpackning för fat

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

3.2

Mina F80

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

3.3

Tankcontainer

Autotech Teknikinformation AB Försvarmaktens bild

3.4

UN-tank

Autotech Teknikinformation AB Försvarmaktens bild

3.7

Exempel på
godkännandemärkning för
förpackning för fasta ämnen

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

3.9

Äldre förpackning med korrekt
märkning och etikettering

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

3.10

Intermediate pulk container (IBC) Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

3.11

Exempel på märkningsskylt på
IBC

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

3.12

Exempel på märkningsskylt på
IBC/H FGS
20202013/Försvarsmakten

Autotech Teknikinformation AB

3.13

Märkbrickor som är beställbara
från RESMAT

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

3.16

Exempel på etikettering av dunk

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

3.17

Märkt och etiketterad IBCbehållare.

Autotech Teknikinformation AB Försvarmaktens bild

3.18

Märkning OVERPACK

Autotech Teknikinformation AB Försvarmaktens bild

3.19

Placering av storetikett på
lastbärare. På fordon ska
storetikett finnas bak och på
sidorna

Autotech Teknikinformation AB Försvarmaktens bild

4.1

1En godsdeklaration kan se ut på Ian Björkman/Försvarsmakten
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många olika sätt
4.2

Standardformulär samt exempel
på egen design

Ian Björkman/Försvarsmakten

5.1

Områdesgränser

Autotech Teknikinformation AB Försvarmaktens bild

5.2

Lastsäkringskrav i olika områden Autotech Teknikinformation AB

5.4

Exempel på hård lastsäkring på
mjukt kolli

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

6.1

Lastrum för transport av klass 1vara

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

6.2

Sjunkbomber på minrälsen: ett
exempel på farligt gods avsett för Erik Utterström/Försvarmakten
drift ombord

6.4

Lastning av IBC med drivmedel
på lätt trossbåt

6.9

Civil ADR-cert och Mil. ADRIan Björkman/Försvarsmakten
cert och Militär Checklista Tp FG

FM2018-8276

8.2

Märkning av kollin som
innehåller begränsade mängder.

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

20.1

Lastning av farligt gods på en
stridsbåt

Christer Nääs, Försvarsmaktern

20.2

Stridsbåt

Combat Camera Försvarsmakten

20.3

Farligt gods-publikationer

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

20.4

På kollimärkningen kan du reda
Ian Björkman/Försvarsmakten
ut vilken klassificering godset har

FM2018-8276

20.5

Här ser du att
klassificeringskoden är 1.4C

Ian Björkman/Försvarsmakten

FM2018-8276

20.7

Godsdeklaration

Autotech Teknikinformation AB Försvarmaktens bild

FM2018-8276

FM2018-8276

Christer Nääs/Försvarsmakten
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Tabeller
Nr

Bildtext

Tabell 1

Ansvarsfördelnin och roller

Hur FM säkrat rätten att använda
bilden
HFGS 2013

Tabell 2

Utbildningskrav

HFGS 2013

Tabell 34 Farligt godsklasser

HFGS 2013

Tabell 4

Riskgrupper

HFGS 2013

Tabell 5

Samhanteringsgrupper

HFGS 2013

Tabell 6

Förpackningsgrupper

HFGS 2013

Tabell 7

Indelning av gifter

HFGS 2013

Tabell 8

Frätande ämnen och föremål

HFGS 2013

Tabell 9

Förpackningskoder

HFGS 2013

Tabell 10

Märkning av kollin
förpackningsgrupper

HFGS 2013

Tabell 11 Märkning av kollin - Tilläg

HFGS 2013

Tabell 12 Etiketter

HFGS 2013

Tabell 13 Lastsäkringskrav

HFGS 2013

Tabell 14 Stuvningskategori klass 1

HFGS 2013

Tabell 15 Samhanteringsgrupper

HFGS 2013

Tabell 16 Stuvningskategori klass 2 - 9

HFGS 2013

Tabell 17 Separation i lastbärare

HFGS 2013

Tabell 18 Samhanteringsgrupper

HFGS 2013

Tabell 19 Samlastningstabell

HFGS 2013

Tabell 20 Uppgiftsställning

HFGS 2013

Tabell 21 Samhanteringsraster

HFGS 2013

Tabell 22 Brandschema A

HFGS 2013

Tabell 23 Brandschema B

HFGS 2013

Tabell 24 Brandschema C

HFGS 2013

Tabell 25 BrandschemaD

HFGS 2013

Tabell 26 Brandschema E

HFGS 2013

Tabell 27 Brandschema G

HFGS 2013

Tabell 28 Brandschema H

HFGS 2013

Tabell 29 Brandschema J

HFGS 2013

Tabell 30 Reducerade mängder

HFGS 2013

Tabell 31 Indelning

HFGS 2013

Tabell 32 Separationstabell

HFGS 2013

Tabell 33 Samhanteringstabell

HFGS 2013
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Tabell 34 Samhanteringsgrupper

HFGS 2013
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Källförteckning
I denna handbok har följande källor använts:
International Maritime Organization (IMO): Code Amendment 38-16 IMDG (TSFS
2015:66).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): MSBFS 2018:5 (ADR-S
2019).
Transportstyrelsen: TSFS 2010:17.

Källor inom Försvarsmakten
- Reglemente Sjösäkerhet ledning (Arbetsversion)

Regler, bestämmelser och handböcker som påverkat innehållet i denna
handbok
FIB 2017:10

Försvarsmaktens interna bestämmelser om militär sjöfart - ansvar,
sjösäkerhet och tillsyn

Reglemente

Reglemente Transport farligt gods 2013

Handbok

Handbok Farligt gods 2013
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Handbok Farligt gods sjö innehåller anvisningar, riktlinjer och allmänna råd avseende hantering av
farligt gods på örlogsfartyg.
H FGS 2020 utgör stöd för fartygschefer och däckspersonal samt vid utbildning av personal för att
tillämpa säkerhetsbestämmelser för Försvarsmaktens verksamhet.
Publikationen gäller i fred, vid höjd beredskap och i krig.
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www.forsvarsmakten.se
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