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Abstrakt 

 

Examensarbetet är gjort på uppdrag av NCS Finland Oy:s Vasa kontor. Fokus i 

examensarbetet ligger på centrala bestämmelser angående internationella 

vägtransporter av farligt gods, så kallade ADR-transporter. 

 

ADR-avtalet är ett internationellt avtal som reglerar vägtransporter innehållande farliga 

ämnen, för att öka säkerheten och främja rörligheten av farligt gods. Examensarbetet har 

som syfte att ta reda på hur vissa delområden inom ADR-avtalet regleras, för att sedan 

samla ihop den viktigaste teorin till en lättläst manual. 

 

Delområdena som examensarbetet lägger fokus på är klassificeringen av farligt gods, 

utbildningskrav för personer involverade i transporter innehållande farligt gods och 

ansvarsfördelning mellan avsändare, transportör och mottagare. Arbetet undersöker 

också hur sjöfarten av farligt gods regleras och färjebolagens möjligheter att transportera 

farligt gods mellan Finland och Sverige. 
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ADR-sopimus on kansainvälinen sopimus, jolla säännellään vaarallisia aineita sisältäviä 

tiekuljetuksia turvallisuuden parantamiseksi ja vaarallisten aineiden liikkuvuuden 

edistämiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa joidenkin ADR-sopimuksen 

osa-alueiden säännellystä ja kerätä tämä tieto helppolukuiseen ohjekirjaan. 

 

ADR-sopimuksen osa-alueet, johon tämä opinnäytetyö keskittyy, ovat vaarallisten 

aineiden luokittelu, kuljetuksiin osallistuvien henkilöiden koulutusvaatimukset sekä 
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Abstract 

 

 

The bachelor´s thesis is commissioned by NCS Finland's Vasa office and focuses on 

central regulations regarding international carriage of dangerous goods, so-called ADR-

transports. 

 

The ADR agreement is an international agreement which regulates road transports 

containing dangerous goods. The purpose of the agreement is to enhance safety and 

promote the mobility of hazardous substances. The purpose of the degree thesis is to 

find out how certain sub-areas of the ADR agreement are regulated, and then gather the 

most important theory into an easy-to-read manual. 

 

The subareas that the thesis project focuses on are the classification of hazardous 

substances, training requirements for persons involved in transports containing 

dangerous substances as well as how responsibility is divided between the sender, the 

carrier and the recipient. The work also examines how shipping of dangerous goods is 

regulated and the ferry companies' possibilities to transport dangerous goods between 

Finland and Sweden. 
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1 Inledning 

Vägtransport är det vanligaste sättet att förflytta gods från en punkt till en annan. En 

signifikant del av godset, som transporteras dagligen på vägarna, klassificeras som farligt 

gods. Farligt gods, som inom vägtransportbranschen går under namnet ADR, är gods som 

kan medföra skada för personer, miljö eller egendom. Med detta sagt, är det självklart att 

transport av ADR är mycket reglerat och tilldelar obligationer och ansvar åt de involverade 

parterna.  

Transportbranschen definieras i dagens läge av hård konkurrens, med konstant strävande av 

att minska utsläpp, och att planera transporter möjligast effektivt. En ytterligare utmaning är 

det minskade intresset för chaufförsyrket, och en brist av arbetskraft på marknaden. 

Möjligheten att transportera farligt gods för en transportör ökar mängden potentiella kunder, 

vilket i sin följd kan bidra till effektivare planering av rutter och mer ekonomiska transporter 

och på så sätt göra en transportör mer konkurrenskraftig. 

1.1 Uppdragsgivaren 

Uppdragsgivaren för detta arbete är NCS Finland Oy, i Vasa, som är ett privatägt företag 

grundat år 2002 i Esbo. Företaget är specialiserat på vägtransporter i Europa och Norden. 

Till företagets värderingar hör; ”kvalitet”, ”snabbhet”, ”smidig organisation”, ”rättvisa” och 

”engagemang”. NCS Finland har haft kraftig tillväxt på kort tid och företaget expanderade 

till Vasa genom att köpa upp företaget Trans-Consult från Kvevlax, som sedan fusionerades 

med NCS år 2018. 

Företaget omsätter ca 21 miljoner € (2017) och tar hand om över 20 000 transporter per år. 

Företaget har sitt huvudkontor i Esbo och ett mindre kontor i Vasa med totalt 33 anställda 

för tillfället. Företaget har också ett samriskföretag i Rostock, Tyskland, under namnet 

Nordic Cargo Germany. Själva transporterna sköts med hjälp av ca 300 släp som NCS har 

till sitt förfogande, och underleverantörer som drar släpen med sina egna lastbilar. Av dessa 

underleverantörer har en stor del ADR-körkort. 
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1.2 Syfte  

Arbetets syfte är att ta fram relevant information om bestämmelser angående vägtransporter 

av farligt gods, som kan vara till hjälp för uppdragsgivaren i transportplaneringen.  Denna 

relevanta information är bl.a. transportbestämmelser, klassificering av farliga ämnen, 

ansvarsförhållanden, och utbildning som krävs av delaktiga. Arbetet kommer också ta reda 

på passagerarfärjornas begränsningar och krav angående farliga ämnen, eftersom 

uppdragsgivaren sköter transporter inom Norden och använder färjor mellan Finland och 

Sverige dagligen. 

1.3 Problemformulering 

Arbetet kommer närma sig ämnet ADR från transportörens synvinkel, och därför ta reda på 

information som är till praktisk nytta åt denne. Frågor som arbetet utgår från är: 

-Vad är ADR? 

-Hur regleras det och tillämpas det? 

-Vilka typer av farliga ämnen finns? 

-Vad är parternas ansvar? 

-Vad behöver man för utbildning som chaufför och transportör vid ADR-transporter? 

-Vilka färjor kan användas för ADR-transporter mellan Finland och Sverige? 

1.4 Avgränsning 

Bränsletransporter och dylikt där tankbilar används och bulktransporter kommer inte att 

behandlas eftersom uppdragsgivaren använder sig enbart av vanliga släp.  

Delen om färjebolag kommer enbart att undersöka färjorna mellan Helsingfors-Stockholm, 

Åbo-Stockholm, och Nådendal-Kapellskär. 
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2 Transportbestämmelser 

I detta kapitel kommer en översikt att ges över vilka bestämmelser och lagar som gäller vid 

transport av farliga ämnen internationellt och nationellt inom Finland. Den finska 

lagstiftningen kommer enbart att presenteras kort eftersom examensarbetet lägger sin fokus 

på ADR-avtalet och internationella transporter av farliga ämnen. 

2.1 ADR-avtalet 

ADR, som står för ”European Agreement Concerning The International Carriage of 

Dangerous Goods By Road”, är ett europeiskt avtal som reglerar internationella 

vägtransporter innehållande farliga ämnen. Avtalet har fått sin början efter 1950-talets ”The 

orange book” som är FN:s rekommendationer för alla transportsätt av farliga ämnen, och 

avtalet trädde i kraft år 1968. Sedan 1997 gäller ADR-avtalet också vid nationella transporter 

i EU-länder. (Prevent, 2017) ADR-avtalet tillämpas då vägtransporten innehåller farliga 

ämnen och är gränsöverskridande mellan två medlemsländer. Ifall transportens 

slutdestination är ett land som inte är medlem eller har ett bilateralt avtal med avsändarens 

land, eller om transporten går via ett sådant land, tillämpas mottagarlandets nationella 

bestämmelser.  

Följande länder är medlemmar i ADR; 

Albanien  Kazakstan  Schweiz 

Andorra  Kroatien  Serbien 

Azerbajdzjan  Lettland  Slovakien 

Belgien  Lichtenstein  Slovenien 

Bosnien-Hercegovina Litauen  Spanien 

Bulgarien  Luxemburg  Storbritannien 

Cypern   Makedonien  Sverige 

Danmark  Malta   Tadzjikistan 

Estland  Marocko  Tjeckien 

Finland  Moldavien  Tunisien 

Frankrike  Montenegro  Turkiet 

Grekland  Norge   Tyskland 

Holland  Polen   Ukraina 

Irland   Portugal  Ungern 

Island   Rumänien  Vitryssland 

Italien   Ryssland  Österrike 

(Prevent, 2017) 
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ADR-avtalet består av två stycken bilagor, bilaga A och B. Bilaga A innehåller bestämmelser 

gällande farliga ämnen, som t.ex. klassificering, förpackning och etikettering. Bilaga B 

innehåller bestämmelser om fordon och utrustning vid transport av farligt gods. (UNECE, 

N.D.)  

 

Den finska versionen av ADR-avtalet är Trafiksäkerhetsverkets föreskrift (TRAFI/4541/ 

03.04.03.00/ 2015) som till stor del motsvarar ADR-avtalet, förutom att den innehåller också 

bilaga C, som innehåller bestämmelser för vägtransport av farliga ämnen inom Finland. 

(Heiskanen, 2016) 

 

Den svenska versionen av ADR-avtalet heter ADR-S, som också innehåller en nationellt 

gällande bilaga, bilaga S, som enbart reglerar vägtransport av farliga ämnen inom Sverige 

(Prevent, 2017)    

2.2 Lag om transport av farliga ämnen 

På nationell nivå i Finland regleras transport av farliga ämnen genom lagen lag om transport 

av farliga ämnen 1994/719. Denna lag gäller alla transportsätt och tillämpas enbart på 

inrikestransporter. Vägtransport av farliga ämnen regleras noggrannare genom det tidigare 

nämnda Trafiksäkerhetsverkets föreskrift TRAFI/4541/ 03.04.03.00/ 2015, som motsvarar 

ADR-avtalet. (Lag om transport av farliga ämnen 2.8.1994/719, 2018) 

2.3 Myndigheter och anläggningar 

I detta kapitel kommer det ges en kort presentation av involverade myndigheter och 

anläggningar, och vilka uppgifter de har vid vägtransport av farliga ämnen. 

Trafiksäkerhetsverket, Trafi 

- Tar emot examen för säkerhetsrådgivaren och utfärdar intyg för dessa 

- Godkänner utbildaren för ADR-körkort, och godkänner mottagarna av 

körkortsexamen 

- Bemyndigar ADR-besiktaren för fordon 

- Utger typgodkännande för fordon 

- Ger lov för undantag och bestämmer väg samt tunnelrestriktioner 
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- Godkänner A- och B-typs anläggningar 

-  

Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes 

- Övervakar marknaden för förpackningar och behållaren, samt granskar dessa 

produkter 

- Godkänner TFÄ-besiktningsanläggningar 

- Godkänner vissa kategoriseringar av kemikalier 

- Utfärdar undantag för förpackningar och behållaren 

- Håller register för typgodkända förpackningar och behållaren 

 

Typ A anläggning 

- Godkänner och besiktar tryckbärande anordningar menade för transport 

 

Typ B anläggning 

- Besiktar gaskärl för tryckbärande anordningar 

 

TFÄ-inspektionsanläggning 

- Godkänner och besiktar förpackningar och behållare för alla klasser förutom 2 och 7 

- Godkänner bulkcontainrar, förutom CSC-containrar 

 

TFÄ-besiktningsanläggning  

- Besiktar och utför andra kontroller som krävs på förpackningar och behållaren  

 

Strålsäkerhetscentralen, Stuk 

- Godkänner radioaktiva ämnen 

- Multilaterala godkännanden vid internationella transporter av radioaktiva ämnen 

- Godkänner och besiktar förpackningar och behållaren för radioaktiva ämnen 

- Utfärdar undantagslov för transporter, förpackningar och behållaren vid transport av 

radioaktiva ämnen 
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- Håller register över typgodkända förpackningar och behållaren för radioaktiva 

ämnen 

 

Polisen 

- Övervakar vägtransporter 

- Ger lov för avvikelser från ruttbegränsningar 

- Ger lov för att lasta och lossa sprängämnen vid allmänna platser i tätorter 

 

Tullen 

- Övervakar internationella transporter 

(Edita, 2015, s. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

3 Farligt gods 

Farliga ämnen är per definition i Lag om transport av farliga ämnen kap. 1 §3 (Finlex 

2.8.1994/719) följande; ”sådana ämnen som på grund av sin explosions-, brand-, smitto- 

eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan 

medföra skada för människor, miljön eller egendom; vad som i denna lag bestäms om farligt 

ämne tillämpas även på farliga blandningar, föremål, redskap, varor, tomma förpackningar, 

genetiskt modifierade organismer och mikroorganismer”. Det är alltså inte enbart ämnen 

som klassificeras som farliga och därför kommer begreppet farligt gods användas istället i 

detta arbete. 

De i lagen nämnda egenskaperna är s.k. faroegenskaper som medför olika sorters risker vilka 

är grunden till klassificeringssystemet som finns i ADR-avtalet (Prevent, 2016). 

3.1 Klassificering 

Farligt gods är indelat i 9 stycken klasser för att göra hanteringen av godset smidigare. Av 

dessa grupper har dessutom klass 4, 5 och 6 underklasser. Eftersom en fullständig 

klassificering innebär fler uppgifter än bara att fastställa rätt klass, kommer de andra 

uppgifterna redovisas först i detta kapitel för att kunna förstå den mer ingående 

beskrivningen av klasserna i kapitel 3.6. (Prevent, 2017) 

3.1.1 Primär- och sekundärfara 

Största delen av farligt gods tillhör minst en klass baserat på dess farliga egenskap. Farligt 

gods kan dock ha fler än en farlig egenskap, och då tilldelas den en klass baserat på sin 

primärfara, och en annan klass för sin sekundärfara. Metanol är ett exempel på ett ämne som 

har två farliga egenskaper, metanol är både brandfarligt och giftigt. Eftersom det anses att 

brandfarligheten är primärfaran hörs metanol till klass 3. Sekundärfaran giftig som hör till 

klass 6.1 skall också uppges i godsdeklarationen inom parentes och etiketten på 

förpackningen. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2017) 

3.1.2 UN-nummer 

UN-nummer är en internationell identifieringskod, skapad av FN, för allt farligt gods. UN-

numret består av fyra siffror och används för identifiering inom alla transportslag av farligt 

gods. Varje UN-nummer är kopplat till en officiell transportbenämning och dessa finns 
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listade i ADR-avtalet. Transportbenämningen är en kemisk eller teknisk benämning på 

ämnet. Dock har inte allt gods som klassificeras som farligt en egen benämning i ADR-

avtalet, utan dessa klassificeras enligt samlingsbenämningar. Samlingsbenämningar 

kännetecknas av att de slutar med ”N.O.S.” som står för ”not otherwise specified”. Vid 

användning av samlingsbenämningar skall man i godsdeklarationen skriva in högst två 

farliga beståndsdelar inom parentes efter samlingsbenämningen. T.ex. på följande vis; 

UN 1987 Alkoholer, N.O.S. (isopropanol, etanol). (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2017) 

3.1.3 Klassificeringskoder 

Flera av de klasspecifika ämnena tillhör olika grupper på basis av sina faroegenskaper. Dessa 

grupper har sedan getts en klassificeringskod för att kunna identifieras noggrannare. En 

sådan typisk klassificeringskod innehåller en eller fler versaler, beroende på hur många 

faroegenskaper ämnet har, och en siffra som förklarar ämnets tillstånd, dvs. om ämnet är fast 

eller flytande. Versalerna som används är förkortningar från faroegenskapernas engelska 

namn. Exempelvis står F för flammable, T för toxic osv. Dessa klassificeringskoder finns i 

företeckningen över farligt gods i ADR-avtalet. 

Klassificeringskoden behövs inte ges i godsdeklarationen, utan istället antecknas primär och 

sekundärfarans klasser med siffror i godsdeklarationen. (Heiskanen, 2016, s. 24) 

3.1.4 Förpackningsgrupper 

Klasserna 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 och 9 delas in i förpackningsgrupper. Kriterierna 

för förpackningsgrupperna skiljer sig klassvis, och genom att dela in dem i tre olika 

förpackningsgrupper (i klass 9 bara förpackningsgrupp II och III) anger man hur farligt 

ämnet är. Förpackningsgrupp I betyder att ämnet är mycket farligt, II farligt och III mindre 

farligt.  I godsdeklarationen anges förpackningsgruppen i form av romerska siffror, dvs. I, II 

och III. Ämnen med samma UN-nummer kan också ha olika förpackningsgrupper pga. sina 

olika egenskaper som t.ex. fast eller flytande form. (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2017) 
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3.2 Klasser 

I detta kapitel kommer de olika klasserna inom ADR att presenteras. Klassernas 

faroegenskaper och indelningar kommer att redogöras och efter varje klass kommer det att 

visas hur varningsetiketten för klassen ser ut. 

3.2.1 Klass 1, Explosiva ämnen och föremål 

Klass 1 omfattar explosiva ämnen och föremål och utrustning som innehåller explosiva 

ämnen (Heiskanen, 2016). Explosiva ämnen är per definition i ADR-S 2017 sådana ”fasta, 

flytande eller blandningar av ämnen som kan genom kemisk reaktion alstra gaser med sådan 

temperatur, sådant tryck och sådan hastighet att de kan skada omgivningen” (Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, 2016).  

Explosiva ämnen är indelade i 6 stycken riskgrupper på följande sätt; 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

och 1.6. Denna ordning rankas inte enligt farlighet. Utöver riskgrupperna delas explosiva 

ämnen in i samhanteringsgrupperna, A till S, för att lätt kunna avgöra ifall de explosiva 

ämnena går att samlasta, enligt en samlastiningstabell i ADR-avtalet. (Heiskanen, 2016) 

 

 

Bild 1. Klass 1 etiketter 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.2 Klass 2, Gaser 

Klass 2 omfattar rena gaser, gasblandningar och blandningar av gas och ämnen samt föremål 

som innehåller dessa ämnen. Ett ämne definieras som gas om det vid a) 50 °C har ett ångtryck 

(trycket i en tät sluten gasbehållare, som varierar enligt temperatur) på 3 bar eller b) är 

fullständigt gasformiga vid 20 °C och normaltrycket 1,013 bar. 

Gaser indelas i tre stycken huvudgrupper på basis av sin primärfara på följande sätt, och 

dessa är också etikettnumret de markeras med på förpackningar: 2.1 Brandfarlig gas, 2.2 ej 

brandfarlig ej giftig gas, och 2.3 giftig gas. 

Särskild utrustning som krävs av fordonsbesättningen vid transport av gaser, tillhörande 

klass 2.3, över värdeberäknad mängd, är flyktutrustning med gas eller partikelfilter. 

(Heiskanen, 2016, ss. 32-35) 

 

Bild 2. Klass 2 etiketter 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.3 Klass 3, Brandfarliga vätskor 

Kriterierna för att ett ämne skall höra till klass 3 är följande; har en smältpunkt eller initial 

smältpunkt vid högst 20 °C vid ett normaltryck av 101,3 kPa, har ångtryck på högst 300 kPa 

vid 50 °C och inte är fullständigt gasformig vid 20 °C och vid normaltrycket 101,3 kPa, har 

en flampunkt på högst 60 °C. (Heiskanen, 2016) 

Brandfarliga vätskor grupperas in baserat på hur lättantändliga, giftiga eller frätande de är. 

Indelningen i förpackningsgrupper baserar sig på flampunkten och kokpunkten på följande 

sätt; 

Förpackningsgrupp Flampunkt  Initial kokpunkt 

I   -   högst 35 °C 

II   under 23 °C  över 35 °C 

III   min. 23 °C max. 60 °C över 35 °C 

(Heiskanen, 2016) 

 

 

Bild 3. Klass 3 etiketter 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

  



 12 

3.2.4 Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och okänsliggjorda 

explosivämnen 

Per definition är fasta ämnen; sådana ämnen som vid normaltryck 101,3 kPa har en 

smältpunkt eller smältstart vid över 20 °C. 

Till klassen hör följande fyra sorters ämnen; 

Brandfarliga fasta ämnen och föremål 

Lätt brännbara ämnen som är pulverformiga, korniga eller pastaartade, som kan lätt antändas 

vid friktion. Exempel på en sådan produkt är tändstickor. Faran med dessa ämnen är inte 

enbart brandrisken utan också giftiga förbränningsprodukter som kan uppstå vid brand. 

(Heiskanen, 2016) 

Självreaktiva fasta ämnen 

Fasta ämnen som är temperaturkänsliga och kan sönderfalla kraftigt exotermt dvs. explodera, 

brinna häftigt eller ge ifrån sig mycket värme. Sönderfallet kan orsakas av friktion, kollision, 

värme eller kontakt med andra ämnen. Giftiga gaser och ångor kan också vara en biprodukt 

för dessa ämnen, speciellt då de sönderfaller utan att antändas. En del av dessa ämnen 

behöver därför temperaturkontroll vid transporten, för att förebygga reaktion av ämnet. 

(Heiskanen, 2016) 

Fasta okänsliggjorda explosivämnen 

Ämnen med explosiva egenskaper som har blivit fuktade med vatten eller andra ämnen för 

att begränsa dess explosiva egenskap. (Heiskanen, 2016) 

Ämnen relaterade till självreaktiva ämnen 

Ämnen som är liknande till ämnen i klass 1 explosiva ämnen, men inte fyller klassens 

kriterier helt. För dessa ämnen är sönderfallstemperaturen högre än för självreaktiva fasta 

ämnen, och de har också risk för kraftig exotermt sönderfall. (Heiskanen, 2016) 

 

Vissa självreaktiva ämnen kräver temperaturkontroll under transporten. Avsändaren bör 

skriva in i godsdeklarationen en kontrolltemperatur och en nödtemperatur. 

Kontrolltemperaturen är övre gränsen för temperaturen, för en säker transport. 
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Nödtemperaturen är den temperatur då nödåtgärder skall vidtas. Lastningen av kollin i denna 

klass bör också göras på ett sådant sätt att luften kan cirkulera i lastutrymmet. (Heiskanen, 

2016) 

 

 

Bild 4. Klass 4.1 etikett 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.5 Klass 4.2, Självantändande ämnen 

Självantändande ämnen, är ämnen som kan antända sig själv vid temperaturökning, friktion 

eller kontakt med luft. 

Till klassen hörs två sorters ämnen, pyrofora ämnen och självupphettande ämnen. 

Pyrofora ämnen är klassens mest självantändliga ämnen, som antänder sig själva inom fem 

minuter vid kontakt med luft. 

Självupphettande ämnen och föremål är sådana ämnen som i stora mängder kan fatta eld vid 

kontakt med syre. Tiden det tar för ämnet att fatta eld är också mycket längre än för pyrofora 

ämnen.  

Även denna klass indelas i förpackningsgrupper, baserat på farligheten, på följande sätt: 

Förpackningsgrupp  Förklaring 

I   Pyrofora ämnen 

II   Självupphettande ämnen och föremål 

III   Måttligt självupphettande föremål 

(Heiskanen, 2016) 

 

Bild 5. Klass 4.2 etikett 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.6 Klass 4.3, Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten 

Denna klass innehåller ämnen som vid kontakt med vatten bildar brandfarliga gaser 

Ämnena i klassen delas in enligt dess faroegenskap och form. Vissa av ämnena har som 

sekundärfara giftighet, frätning och självantändning. Ämnena kan också reagera häftigt 

förutom med vatten, med andra ämnen som t.ex. alkohol och sågspån. De är ytterst viktigt 

att se till att transport av denna klass är skyddat från att komma i kontakt med vatten. 

(Heiskanen, 2016) 

 

Bild 6. Klass 4.3 etiketter 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.7 Klass 5.1, Oxiderande ämnen 

Ämnen som tillhör klassen avger syre, och kan därför orsaka brand, eller främja förbränning 

av andra ämnen. Även denna klass är indelad på basis av faroegenskaperna och ifall de är 

fasta eller flytande. Sekundärfara för dessa ämnen kan vara giftig och frätande.  

Vid lastning av klass 5.1 skall man se till att lastutrymmet är fritt från skräp som kan brinna, 

och vid lastsäkringen får inga lättantändbara material användas. (Heiskanen, 2016) 

 

Bild 7. Klass 5.1 etikett 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.8 Klass 5.2, Organiska peroxider 

Organiska peroxider är ämnen som innehåller kol och mycket syre. Peroxidernas 

temperaturer är ostabila och de kan sönderfalla kraftigt vid friktion, temperaturförändringar 

och stötar. Också den stora mängden syre i ämnena orsakar lätt bränder och explosioner. 

Organiska peroxider delas in i grupperna P1 och P2. P1 ämnen kräver inte 

temperaturkontroll och P2 kräver temperaturkontroll under transporten. 

I godsdeklarationen bör avsändaren meddela kontrolltemperaturen och nödtemperaturen. 

Lastutrymmet bör också vara fritt från skräp som kan brinna, och godset lastas så att luften 

kan cirkulera i utrymmet. Maxvikten för transport av klass 5.2 är 20 000 kg. (Heiskanen, 

2016) 

 

 

Bild 8. Klass 5.2 etiketter 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.9 Klass 6.1, Giftiga ämnen 

Giftiga ämnen är sådana ämnen som redan påvisats kunna vara hälsoskadliga eller kunna 

leda till dödsfall i små mängder vid kortvarig kontakt via andning, hudabsorption eller 

förtäring. Giftiga ämnen kan även vara brandfarliga, frätande och oxiderande. Vissa av 

klassens ämnen orsakar också brandfarlig gas då de kommit i kontakt med vatten. 

Denna klass delar in ämnena i förpackningsgrupper på följande sätt; 

Förpackningsgrupp Förklaring 

 I  Mycket giftiga ämnen 

 II  Giftiga ämnen 

 III  Mindre giftiga ämnen 

Särskild utrustning som krävs av fordonsbesättningen vid transport av giftiga ämnen över 

värdeberäknad mängd, är flyktutrustning med gas eller partikelfilter. 

 

 

Bild 9. Klass 6.1 etikett 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.10 Klass 6.2, Smittförande ämnen 

Ämnen i denna klass är sådana som man redan vet eller sannolikt innehåller patogener. 

Patogener är en benämning för mikroorganismer som t.ex. bakterier och virus, och andra 

substanser som kan orsaka sjukdomar för människor och djur.  

Smittförande ämnen är; 

Biologiska produkter, som används för behandling, förebyggning och diagnostisering av 

sjukdomar hos djur och människor. 

Kulturer, som uppstår då patogener förökar sig. 

Medicinskt eller smittförande avfall, som är restprodukter av behandlingar av djur och 

människor 

Patientprover, som är prover innehållande t.ex. blod, saliv etc. från människor och djur.’ 

De smittförande ämnena delas in fyra grupper på följande sätt; 

I1 Smittförande ämnen, farliga för människor 

I2 Smittförande ämnen, farliga endast för djur 

I3 Smittförande avfall 

I4 Biologiska ämnen 

 

Vid lastning av denna klass, skall kollin placeras lättåtkomligt och på en sval plats. Ifall 

träprodukter kommit i kontakt med ämnet under transporten, skall de brännas. Ifall ämnen 

läcker ut i lastutrymmet får fordonet först användas på nytt efter grundlig rengöring, eller 

desinficering och sanering som krävs i vissa fall beroende på ämnet.  

(Heiskanen, 2016) 

 

 

Bild 10. Klass 6.2 etikett 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.11 Klass 7, Radioaktiva ämnen 

Radioaktiva ämnen i ADR är fissila ämnen, dvs. nuklider som är klyvbara eller ämnen som 

innehåller klyvbara nuklider, och ämnen som innehåller radionuklider vars aktivitet är 

tillräckligt hög för att regleras av transportbestämmelser. 

Orsaken till att denna klass är mer reglerad än andra klasser är de höga faroriskerna med 

radioaktiva ämnen, och skadorna de orsaka. Människor känner inte av då de utsätts för 

strålning, och redan vid kort exponering av strålning kan risken att insjukna i cancer öka, 

och sjukdomar orsakas. Vid tillräckligt hög strålning dör man redan efter en kort tid. 

För att få körtillstånd för klassen krävs det att man går en specialkurs för klassen. I vissa fall 

går det att köra radioaktiva ämnen över värdeberäknad mängd utan ADR-körtillstånd, men 

då krävs det att föraren erhållit lämplig utbildning av transport av radioaktiva ämnen. 

Transport som värdeberäknad mängd är antingen 0 eller obegränsad. (Heiskanen, 2016) 

 

 

Bild 11. Klass 7 etiketter 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.12 Klass 8, Frätande ämnen 

Frätande ämnen är ämnen som genom kemisk verkan kan angripa epitelvävnad i huden och 

slemhinnorna. Dessa ämnen kan också förstöra fordonet eller annat gods i lastutrymmet ifall 

ett läckage uppstår. (Heiskanen, 2016) 

Syror och basiska ämnen är de två sorters frätande ämnen som finns. Ifall dessa två blandas, 

strävar ämnena att neutralisera blandningen, och då kan resultatet vara att det bildas frätande 

ångor och spill. Trots den farliga reaktionen mellan basiska ämnen och syror, finns det inget 

samlastningsförbud för ämnena, vilket betyder att lastaren och transportören själva bör 

sträva efter att hålla ämnena isär från varandra så de inte kan blandas ifall en olycka sker. 

(Heiskanen, 2016) 

Syror reagerar också häftigt med andra ämnen, så som t.ex. vatten, metall och antändbart 

material. En reaktion med andra ämnen kan leda till giftiga gaser eller brandfarliga gaser. 

Syrorna orsakar också miljöskador ifall de läcker ut i jorden eller i vattendrag. Vid läckage 

av vissa syror kan de också antända material de kommer i kontakt med. (Heiskanen, 2016) 

Frätande ämnen indelas i förpackningsgrupper på följande sätt; 

Förpackningsgrupp Förklaring 

 I  Starkt frätande ämnen 

 II  Frätande ämnen 

 III  Svagt frätande ämnen 

(Heiskanen, 2016) 

 

 

Bild 12. Klass 8 etikett 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.2.13 Klass 9, Övriga farliga ämnen 

Klass 9 omfattar sådana ämnen och föremål som kan orsaka fara under transport, men som 

inte definieras inom ramarna för någon av de andra klasserna. Klassens ämnen kan ha flera 

olika faroegenskaper, var av de farligaste kan vara t.ex. inandning av asbestdamm, ämnen 

som vid brand bildar dioxiner, ämnen som kan orsaka brand och explosioner och ämnen som 

transporteras upphettade och kan orsaka brand. (Heiskanen, 2016) 

Klassens ämnen och föremål indelas i ADR-S 2017 (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2016) på följande sätt; 

M1 - Ämnen som kan vara hälsofarliga vid inandning som fint damm 

M2 – Ämnen och utrustning, som i händelse av brand kan bilda dioxider 

M3 – Ämnen som avger brandfarliga ångor 

M4 – Litiumbatterier 

M5 – Livräddningsutrustning 

M6-M8 Miljöfarliga ämnen 

 M6 – Vattenförorenande vätskor 

 M7 – Vattenförorenande fasta ämnen 

 M8 – Genetiskt modifierade mikroorganismer och organismer 

M9-M10 Ämnen med förhöjd temperatur 

 M9 – Vätskor 

 M10 – Fasta ämnen 

M11 - Övriga ämnen som utgör en fara under transport men inte omfattas av definitionen 

för någon annan klass. 

 

Undantagsvis delas ämnen i klass 9 bara in i två olika förpackningsgrupper, eftersom ämnen 

i denna klass inte klassificeras som mycket farliga ämnen, på följande vis; 

 

Förpackningsgrupp Förklaring 

 II  Farliga ämnen 

 III  Mindre farliga ämnen 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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Bild 13. Klass 9 etikett 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

 

3.3 Utbildning 

Detta kapitel kommer beskriva utbildning som krävs för delaktiga, chaufförer och 

ansvarsperson vid transport av farligt gods, enligt ADR-avtalet. Kapitlet lägger endast fokus 

på ADR-avtalets krav på utbildningar, och tar inte upp vem som ordnar utbildningarna. 

3.3.1 Utbildning enligt kapitel 1.3 

Enligt kapitel 1.3 i ADR-S 2017 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skall 

alla sysselsatta hos delaktiga i kapitel 1.4, och andra personer vars arbete omfattar transport 

av farliga ämnen vara utbildade enligt kapitel 1.3.2 och dessutom skall utbildningen 

innehålla bestämmelserna för skydd av transporter med farligt gods som finns i kapitel 1.10. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

För att förstå denna inledande text kommer de senare nämnda kapitlen förklaras till näst.  

De delaktiga som nämns i kapitel 1.4 är; avsändare, transportör och mottagare som är 

huvuddelaktiga, och andra delaktiga som är lastare, förpackare, fyllare (fyller tankar), 

användare av tankcontainer eller UN-tank och lossare. (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2016) 
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Utbildning enligt kapitel 1.3.2 delas in i tre delar; allmän utbildning, funktionsspecifik 

utbildning och säkerhetsutbildning.  

Allmän utbildning betyder att personal skall vara förtrogna med de allmänna bestämmelser 

som råder för transport av farligt gods. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2016) 

Funktionsspecifik utbildning betyder att personal skall vara enligt sina uppgifter och ansvar 

utbildad om de bestämmelser som reglerar farligt gods. Ifall transporten involverar flera 

transportsätt skall personalen likaså känna till de andra transportsättens bestämmelser 

gällande farligt gods. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

Säkerhetsutbildning omfattar utbildning av personal om faror och risker med transport av 

farligt gods för att säkerställa säker hantering och nödåtgärder. Säkerhetsutbildningen bör 

kompletteras med uppdateringskurser regelbundet pga. ändringar i bestämmelser som sker 

regelbundet. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

Utbildning enligt kapitel 1.3 skall också innehålla bestämmelserna för skydd av transporter 

med farligt gods från kapitel 1.10, bestämmelser om transportskydd. Transportskydd är de 

åtgärder man tar för att minimera att farligt gods skall bli stulet eller på annat sätt kunna 

skapa fara för personer, egendom och miljön. Exempel på sådana bestämmelser är krav att 

ha ID med bild för chaufförer, att farligt gods endast får överges till identifierade 

transportörer och att tillfällig lagring av farligt gods görs på belysta, instängda och 

övervakade områden. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

Arbetsgivaren skall förvara dokumentation över utbildningen och på begäran göra den 

tillgänglig åt anställd eller myndighet. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2016) 

Observera att utbildningen enligt kapitel 1.3 gäller också chaufförer som transporterar farligt 

gods under värdeberäknad mängd. (Heiskanen, 2016). Begreppet värdeberäknad mängs 

förklaras i kapitel 5.1. 

3.3.2 Fordonsbesättning 

Fordonsbesättningens krav på utbildning hittas i ADR-S 2017 kapitel 8.2. Utbildningens 

syfte är att utbilda besättningen i risker och minimera sannolikheten för att en olycka skall 

ske, och ifall olycka sker ge dem kunskap i hur man begränsar effekten av olyckan. Alla 
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chaufförer som kör farligt gods skall gå en grundkurs för att få ett ADR-körtillstånd. 

Godkänd grundkurs berättigar en att köra klasserna alla klasser förutom klass 1 explosiva 

ämnen och klass 7 radioaktiva ämnen. För att få köra klass 1 och 7 krävs det att man går 

specialkurser. Specialkurserna kan hållas i samband med grundkursen, och då går de under 

namnet allomfattande kurs. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016)  

Grundutbildningen skall innehålla följande områden enligt ADR-S 2017( (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2017): 

(a) allmänna bestämmelser för transport av farligt gods, 

(b) huvudsakliga typer av fara, 

(c) information om miljöskydd som ett led i kontroll av transport av avfall, 

(d) förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder anpassade till olika faror, 

(e) vad som ska göras efter en olycka (första hjälpen, trafiksäkerhet, grundläggande 

kunskaper om användning av skyddsutrustning, skriftliga instruktioner, etc.), 

(f) märkning, etikettering, storetiketter och märkning med orangefärgad skylt, 

(g) vad en förare bör och inte bör göra under transport av farligt gods, 

(h) syfte med, och användningssätt av, teknisk utrustning på fordonen, 

(i) förbud mot samlastning på fordon eller i container, 

(j) försiktighetsåtgärder vid lastning och lossning av farligt gods, 

(k) allmän information rörande den enskildes ansvar, 

(l) information om multimodala transporter, 

(m) hantering och stuvning av kollin, 

(n) transportrestriktioner i tunnlar och instruktioner för beteende i tunnlar 

(förebyggande av tillbud, säkerhet, åtgärder i händelse av brand eller andra 

nödsituationer, etc.), 

(o) kunskap om transportskydd. 
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Själva utbildningen är uppbyggd av teoretiska lektioner och praktiska uppgifter och 

examination. Grundkursen skall bestå minst av 18 lektioner på 45 minuter var. 

Fordonsbesättningen skall ha intyg över sin utbildning, utfärdat av behörig myndighet. Det 

är också den behöriga myndigheten som godkänner kurserna som utbildningsanordnare 

håller. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) I Finland är denna myndighet 

trafiksäkerhetsverket, Trafi. Körtillståndet är i kraft 5 år, och måste förnyas före sista 

giltighetsdag genom att gå en repetitionskurs, eller att gå grundkursen samt göra 

examinationen på nytt. (Trafi, 2018) 

3.3.3 Säkerhetsrådgivare 

Alla företag som transporterar farligt gods, eller utövar verksamhet kopplat till transport av 

farligt gods, skall utse en eller flera säkerhetsrådgivare. Syftet med att ha en 

säkerhetsrådgivare är att hjälpa företag förebygga risker förknippade med farligt gods. 

Säkerhetsrådgivaren skall ta fram metoder och skapa rutiner för verksamheten enligt 

bestämmelserna för farligt gods, och bistå personalen samt chaufförer med råd vid behov. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

Utöver de rådgivande uppgifterna skall säkerhetsrådgivaren skriva en årlig rapport över 

farligt gods transporterna, och vid olycka skriva en olycksrapport åt verksamhetsidkaren. 

Dessa rapporter skall vid behov också ges till myndigheter. Säkerhetsrådgivaren ser också 

till att personalens utbildning är kravenlig och ser också till att utbildningen kompletteras då 

bestämmelser ändras. (Heiskanen, 2016) 

En person som är anställd eller i chefsposition i företaget kan fungera som 

säkerhetsrådgivare, men man kan också anlita en säkerhetsrådgivare från ett annat företag. 

En säkerhetsrådgivare måste ha faktiska förutsättningar för att sköta sin uppgift, och måste 

ha avlagt säkerhetsrådgivarexamen. (Heiskanen, 2016) 

Intyget för en säkerhetsrådgivare är i kraft fem år och förnyas genom godkänt 

kompletteringsprov som avläggs under intygets sista giltighetsår. (Trafi, 2011) 

Observera dock att det är på företagets ansvar att avgöra ifall det behövs en 

säkerhetsrådgivare. Enligt statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av 

farliga ämnen (Finlex, 274/2002) behövs inte en säkerhetsrådgivare ifall transporterna 

övervakas av försvarsmakterna eller med försvarsmakternas fordon, eller om transport av 

farligt gods sker tillfälligt med minimal risk i hemlandet. (Finlex, 2002) 
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3.4 Farligt gods som värdeberäknad mängd och som begränsad eller 

reducerad mängd 

Fastän farligt gods är väldigt reglerat finns det undantag och befrielser från bestämmelserna 

ifall man följer vissa gränser för mängderna. Detta kapitel kommer förklara tre sätt att 

transportera farligt styckegods som gör transporterna mindre reglerade. 

3.4.1 Värdeberäknad mängd 

Att transportera farligt gods under värdeberäknad mängd, betyder att ADR-bestämmelserna 

inte helt och hållet tillämpas. Den värdeberäknade mängden är alltså en vikt-/volymgräns 

för ett ämne, och när den överskrids måste man följa ADR-bestämmelserna till fullo. Detta 

förfarande kan endast användas vid farliga styckegodstransporter. Alla klassificerade ämnen 

har en värdeberäknad mängd. Mängderna är endera i kilogram eller liter, och de hittas i en 

tabell i ADR-avtalet. Tabellen är indelad i fyra olika transportkategorier, där kategori 1 

ämnen inte kan transporteras som värdeberäknad mängd, och kategori 4 som kan 

transporteras som obegränsad mängd, alltså utan begränsningar. Kategorierna 1 till 3 har 

specifika gränser för mängderna. Kilogram- och litergränserna gäller alltså om ämnet eller 

ämnena tillhör samma kategori i tabellen. Ifall man önskar transportera ämnen tillhörande 

olika kategorier använder man ett poängsystem, där 1000 poäng är övre gränsen för 

värdeberäknad mängd. Poängen fås genom att multiplicera vikten i kilogram eller volymen 

i liter per kategori med en kategorispecifik koefficient, och sedan addera kategoriernas 

poängtal för att komma fram till slutsumman. (Heiskanen, 2016). 

Nedan listas vilka bestämmelser som fortfarande gäller vid transport av värdeberäknade 

mängder, och vilka som inte gäller.

Bestämmelser som gäller   

- Förpackningsbestämmelser samt märkning av förpackningar 

- Godsdeklaration innehållande uppgifter om det farliga godset bör finnas med i 

fordonet 

- Minst en 2kg brandsläckare bör finnas i fordonet 

- Temperaturkrav skall följas 

- Förbjudet att röka (även elektroniska cigaretter) vid hantering av godset 

- Kollin får inte transporteras i små containers 

- Förbjudet att öppna kollin under transport 

- Ljuskällor som kan avge gnistor eller som har låga får ej användas 
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- Fordonsbesättningen bör ha utbildning enligt kapitel 1.3 (grundutbildning om ADR) 

- Fordonet bör övervakas ifall så krävs 

- Transportskydd för vissa explosiva ämnen bör följas 

- Samlastningsbestämmelser skall följas 

-     

Bestämmelser som inte gäller 

- Skyltning av fordon 

- Godkänt fordon för farligt gods 

- Utrustningskraven exkluderat brandsläckaren 

- Krav på skriftliga instruktioner i fordonet 

- ADR-körtillstånd  

- Förbud mot att ha andra passageraren med  

(Heiskanen, 2016)

Tabellen för värdeberäknade mängder och poängkoefficienterna finns i kapitel 9, i detta 

arbete. 

3.4.2 Begränsad mängd 

Begränsad mängd, som oftast går under engelska namnet ”limited quantity”, betyder att 

farliga ämnen förpackas i små mängder i innerförpackningar. Innerförpackningarna rymmer 

mellan 100ml–5l och 500g–5kg. Den tillåtna mängden per förpackning finns utmärkt 

ämnesvis i ADR-avtalet i förteckningen över farligt gods. Alla ämnen kan inte transporteras 

som begränsad mängd. Ifall man transporterar farligt gods som begränsad mängd, är det 

väldigt få ADR-bestämmelser som behöver följas. Enbart följande bestämmelser gäller för 

begränsad mängd. (Heiskanen, 2016) 

Transporter med farligt gods som begränsad mängd, bör ha kollina märkta med etiketten 

som finns i slutet av kapitlet. Kollinas bruttovikt får högst vara 30 kg. Ifall kollina är 

förpackade med streck- eller krympfilm får de väga högst 20kg. (Heiskanen, 2016) 

Fordonet bör också märkas fram och bak med samma etikett som kollina, ifall godset som 

begränsad mängd väger över 8 ton och fordonet som transporterar det väger över 12 ton. I 

fall detta märkningskrav uppfylls, gäller även tunnelrestriktionen för E-tunnlar. E-tunnlar 

förbjuder allt farligt gods. (Heiskanen, 2016) 
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ADR-körkort krävs inte, men utbildning enligt kapitel 1.3 krävs som vanligt för alla 

involverade, och samlastningsbegränsningarna gäller för explosiva ämnen, förutom klass 

1.4. (Heiskanen, 2016) 

 

Bild 14 Etikett för begränsad mängd 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

 

3.4.3 Reducerad mängd 

Reducerad mängd, som på engelska heter ”excepted quantities”, betyder att man 

transporterar farliga ämnen i små mängder, men i ännu mindre innerförpackningar än vid 

begränsad mängd. Innerförpackningarnas storlek varierar mellan 1-30 g/ml och 

ytterförpackningen varierar mellan 0,3-1kg. Tillåtna mängder per förpackning per ämne 

hittas i ADR-avtalets förteckning över farligt gods. Ytterst få bestämmelser bör följas. 

Kollina som transporteras som reducerad mängd skall vara märkta med etiketten som finns 

i slutet av kapitlet, men fordonet behöver inte markeras. Mängden kollin som får 

transporteras per transportenhet som reducerad mängd är högst 1000 st. 

Transport av reducerad mängd farligt gods kräver inte ADR-körkort, men det kräver 

utbildning enligt kapitel 1.3, dvs. grundutbildning om farligt gods. (Prevent, 2017) 

 

Bild 15 Etikett för reducerad mängd 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 
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3.5 Delaktigas skyldigheter 

Alla som är delaktiga vid transport av farligt gods har som skyldighet att följa 

bestämmelserna som gäller för dem. Delaktiga har också en skyldighet att följa allmänna 

säkerhetsåtgärder enligt kapitel 1.4.1 i ADR, dvs. att vidta åtgärder för att förhindra skador 

eller att begränsa eventuella skador. Delaktiga skall omedelbart meddela räddningstjänsten 

ifall en möjlig fara är förestående. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

3.5.1 Huvuddelaktigas skyldigheter 

Läsaren bör vara medveten om att skyldigheterna för de olika huvuddelaktiga kan tilldelas 

till samma företag. Exempelvis kan samma företag vara avsändare och transportör. 

Dessutom kan en parts skyldigheter också antas av flera företag, t.ex. om avsändaren köper 

tjänster av ett annat företag som ingår i transporten av farligt gods. (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2016) 

3.5.2 Avsändaren 

Avsändaren av farligt gods måste följa bestämmelserna i ADR och inom ramen för de 

allmänna säkerhetsåtgärderna följa följande punkter; 

a) Säkerställa att det farliga godset som skickas iväg, är tillåtet för transport och 

klassificerat 

b) Ge transportören relevanta uppgifter på ett spårbart sätt, samt godsdeklarationer och 

vid behov annan dokumentation som t.ex. tillstånd och intyg, enligt kraven på 

dokumentation och transportbenämning. 

c) Enbart använda godkända samt märkta förpackningsslag som är lämpliga för 

transport av farligt gods 

d) Följa försändningssättets och transportrestriktions bestämmelser 

e) Se till att märkning och etiketter även finns på tömda, ej rengjorda tankar, containrar 

och dylika behållaren för fordon, samt att de är förslutna och täta. 

Ifall avsändaren använder tjänster av andra företag angående försändelsen måste den 

säkerställa att försändelsen följer ADR-avtalet. Dock kan avsändaren förlita sig på uppgifter 

från andra företag som används, angående de tidigare nämnda punkterna a, b, c och e. 
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Ifall en tredje part är uppdragsgivare åt avsändaren, skall tredje parten informera avsändaren 

att försändelsen innehåller farligt gods, och ge denne nödvändiga uppgifter och dokument 

som behövs för att fullgöra sin uppgift som avsändare. (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2016) 

3.5.3 Transportören 

Transportören skall inom ramen för de allmänna säkerhetsåtgärderna följa följande punkter; 

a) Kontrollera att farliga godset som transporteras är tillåtet för transport enligt ADR 

b) Se till att avsändaren följt sina skyldigheter och gett all information som krävs enligt 

ADR, och att skriftliga handlingar (eller i elektronisk form) som krävs finns till 

förfogande i fordonet 

c) Visuellt kontrollera att de inte finns synligas brister i fordonet, godset eller att 

utrustning saknas 

d) Försäkra sig att slutdatum inte överskridits för tankfordon, batterifordon och diverse 

tankar 

e) Se till att fordonet inte är överlastat 

f) Se till att fordonet är märkt och skyltat enligt ADR 

g) Se till att utrustning som krävs för vissa klasser, och utrustning som krävs för 

fordonet och fordonsbesättningen finns. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

 

Transportören har rätt att förlita sig på att informationen de fått av andra parter gällande 

punkterna a, b, e och f är korrekt. Ifall en brist märks av transportören i punkterna, får godset 

transporteras först då bristen korrigerats. Ifall en brist upptäcks under transporten, som kan 

påverka transportsäkerheten, skall transporten stoppas så fort som möjligt. Behörig 

myndighet ger sedan lov att fortsätta transporten då bristerna korrigerats, och ifall de inte 

kan korrigeras erbjuder de assistans åt transportören. Denna assistans fås också om 

transportören inte meddelats om att godset de transporterar klassificeras som farligt.  
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Transportören skall också se till att fordonsbesättningen får de skriftliga instruktionerna som 

krävs enligt ADR. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

3.5.4 Mottagare 

Mottagaren skall inte dröja mottagandet av farligt gods, ifall det inte finns tvingande skäl för 

det. Efter lossningen skall mottagaren kontrollera att ADR-bestämmelserna för denne är 

uppfyllda. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

Ifall en brist upptäcks vid kontroll av containrar med farligt gods, får dessa sändas tillbaka 

först då problemet åtgärdats. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

Ifall mottagaren använder sig av tjänster från andra delaktiga, skall han säkerställa sig att 

kraven i de två tidigare styckena uppfylls. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2016) 

3.6 Sjötransport av farligt gods 

Eftersom uppdragsgivaren dagligen använder sig av färjor mellan Finland och Sverige, 

kommer internationella bestämmelser för sjötransport av farligt gods att beskrivas kort. 

Kapitlet kommer också att granska vilka rederier som finns till förfogande mellan Finland 

och Sverige, och vilka typer av farligt gods som de kan skeppa, och vilken policy de har 

angående kunders bokningar med farligt gods. 

3.6.1 IMDG-koden 

IMDG-koden som står för ”International Maritime Dangerous Goods Code”, är ett 

internationellt regelverk som gäller för förpackat farligt gods som transporteras till sjöss, 

men koden gäller också på hamnområden. Koden publiceras av ”International Maritime 

Organization” (IMO) och koden baserar sig på FN:s rekommendationer för transport av 

farligt gods, ”The Orange Book”, som nämndes i kapitel 2.1. Syftet med koden är att skydda 

människoliv, förebygga havsförorening, och att främja rörligheten för farligt gods. (Exis 

Technologies, 2018) 
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IMDG-koden är indelad i sju delar. På trafiksäkerhetsverkets websida ”Förpackat farligt 

gods” (Trafi, 2018) listas delarna i IMDG-koden, vilka är följande: 

1. allmänna bestämmelser, definitioner och utbildningskrav 

2. ämnesklassificering, inklusive klassificeringskriterier för ämnen som är skadliga för den 

marina miljön 

3. en tabell över transportbeteckningar och regler för transport av farliga ämnen, ett 

alfabetiskt ämnesregister, ämnesspecifika särbestämmelser och ett avsnitt om transport av 

ämnena i begränsade mängder och i s.k. undantagsmängder 

4. allmänna bestämmelser om förpackningar och behållare (förpackningar, containrar och 

behållare) 

5. särbestämmelser om transport, regler för förpackningsmärkning och transportdokument 

6. konstruktions- och testkrav som ställs på förpackningarna 

7. bestämmelser om stuvning, sortering och lastning av storförpackningar, transport av avfall 

och kontroll av lastenheternas temperaturer. 

(Trafi, 2018) 

IMDG-koden är alltså relativt liknande som ADR-avtalet. Största skillnaden som IMDG-

koden medför är bestämmelserna över stuvningen, alltså placeringen av farligt gods på 

båtarna. Det som är tillåtet att samlasta enligt ADR-avtalet i en lastenhet (t.ex. en 

påhängsvagn), kan vara förbjudet att samlasta enligt IMDG-koden. Även placeringen av 

lastbilar på färjan spelar roll, där IMDG-koden kan förbjuda lastenheter med olika klassers 

farliga ämnen att stå bredvid varandra. 

I IMDG-koden finns en separationstabell, som berättar vilka klasser av farligt gods som 

måste separeras, och till vilken grad de måste separeras. På nästa sida ses tabellen, 

tillsammans med en förklaring över separationskategorierna. (Transportstyrelsen, 2015) 
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Bild 16 IMDG-kodens separationstabell 

(Transportstyrelsen, 2015) 

 

3.6.2 Östersjöavtalet 

Östersjöavtalet, även känt som ”Memorandum of Understanding on the Transport of 

Dangerous Goods on the Baltic”, är ett avtal mellan Finland, Sverige, Danmark, Estland, 

Tyskland, Polen, Litauen och Lettland, som istället för IMDG-koden kan tillämpas på Ro-

Ro fartyg (fartyg som man kör rakt på och av) som trafikerar på Östersjön, Bottniska viken 

och Finska vikens områden. Avtalet har som syfte att underlätta multimodala transporter 

med farligt gods, dvs. där flera transportsätt tillämpas. Fördelen med att tillämpa 

Östersjöavtalet är att man kan tillämpa bestämmelserna för ADR-avtalet istället för IMDG-

koden, vid sjötransport av förpackat farligt gods (Säkerhetsrådgivarna, N.D.). Med andra 
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ord, ifall godset är förpackat, lastat, märkt, klassificerat och dokumenterat enligt ADR, 

behöver man inte göra några ändringar före man kör in på färjan. 

Största lättnaden med Östersjöavtalet tilldelas fartyg som trafikerar på rutter med låg 

våghöjd, dvs. områden där våghöjden inte överstiger 2,3m under 10 % av året. Ett exempel 

på en sådan rutt är Nådendal-Kapellskär, och på dessa områden behöver man inte separera 

gods och lastenheter som tillhör separeringskategori 1 och 2 i föregående kapitels tabell. 

(Säkerhetsrådgivarna, N.D.) 

För transportören är det också viktigt att veta vilken färja man skall boka för farligt gods, 

eftersom passagerarfärjor är begränsade angående farligt gods, och vissa klasser av farligt 

gods behöver stå på däck, dvs. utomhus. I Östersjöavtalet finns det en tabell som visar vilka 

av klasserna 2-9 som kan lastas på däck eller under däck beroende på vilket sorts fartyg. I 

tabellen på följande sida visas det i första kolumnen beskrivning och klass för det farliga 

godset, andra kolumnen är för fraktfartyg och passagerarfartyg med max 25 personer/ 1 

person per 3 meter av fartygets totala längds, och tredje kolumnen visar övriga 

passagerarfartyg. Tabellen motsvarar till sto del IMDG-kodens stuvningskrav, men ifall ett 

ämne som inte finns på Östersjöavtalets stuvningstabell men i IMDG-kodens tabell, kan man 

stuva godset enligt IMDG-koden. (Edita, 2015) 
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Bild 17 Tabell över stuvning för klass 2-9 

(Edita, 2015) 

 

3.6.3 Viking Line 

Rederiet Viking Line tillämpar inte Östersjöavtalet, utan bara IMDG-koden. Vid bokning 

innehållande farligt gods, skall teknisk benämning, UN-nummer, mängd, flampunkt och 

förpackningsgrupp ges. Dokumentation som behövs är DGD, alltså ”Dangerous Goods 



 37 

Declaration” som skall vara fullständigt ifylld och dokumentet skall finnas senast två timmar 

före avgång hos fraktklarering. Fordonet skall vara skyltat enligt IMDG-kodens krav, och 

ifall fordonet är fel skyltat kan man mista sin bokade plats. Viking Line kontrollerar 

skyltning och ifall den behöver korrigeras lägger rederiet en avgift på 10€ till biljettpriset. 

(Viking Line, N.D.) 

Viking Line har till förfogande enbart färjor i kategorin övriga passagerarfärjor i tabellen i 

kapitel 7.2, på rutterna mellan Finland och Sverige, och därmed är transport av farligt gods 

begränsat. Dessa båtar har inte heller möjlighet att placera last på öppet däck vilket medför 

ytterligare begränsningar. (Viking Line, N.D.) 

3.6.4 Tallink Silja 

Tallink Silja tillämpar Östersjöavtalet på alla sina fartyg, men dock nämns det på deras 

hemsida att IMDG-tillämpas huvudsakligen. I ett mail från Tallink Siljas fraktbokning, 

nämns det dock att i praktiken är det bara fraktfartyget Seawind som tillämpar 

Östersjöavtalet fullt ut eftersom de opererar på områden mellan Helsingfors och Tallinn som 

har låg våghöjd. 

Vid bokning av farligt gods med Tallink Siljas båtar skall teknisk benämning, UN-nummer, 

mängd, flampunkt och förpackningsgrupp meddelas, och detta skall göras i god tid före 

avgång. Dokument som skall medfölja bokningen är ett underskrivet ”Dangerous Goods 

Declaration” och vid behov skall originalet visas vid check-in. 

Skyltningen av fordonet skall vara korrekt vid ankomst till hamnen, och vid behov går det 

att hyra skyltar av rederiet. 

Tallink Siljas färjor mellan Finland och Sverige, tillhör övriga passagerarfärjor i tabellen i 

kapitel 7.2, och ingen av båtarna har möjlighet att förvara lastenheter på öppet däck, vilket 

medför begränsningar. (Tallink Silja, N.D) 

3.6.5 Finnlines, Finnlink 

Finnlink tillämpar Östersjöavtalet, och rutten Nådendal-Kapellskär går på område med låg 

våghöjd. Bokningar med farligt gods görs per email och tillsammans med bokningen bifogas 

dokumentet ”Dangerous Goods Declaration”. Lastenheter skall vara klarerade och färdiga 

att stuvas 1,5 timme före avgång. Alla lastbilar innehållande ADR-gods, spänns fast, vilket 

betyder att lastenheter skall vara utrustade med krokar för fastspänning. 
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Ifall skyltningen av fordonet är bristfällig eller saknas, kan man köpa skyltar från Finnlinks 

kontor i hamnen. 

Finnlinks fartyg kategoriseras som övriga passagerarfartyg (då båten har många passagerare) 

i tabellen i kapitel 7.2, eftersom fartygen har stort passagerarantal i förhållande till sin längd. 

Fartygen som opererar mellan Nådendal-Kapellskär har möjlighet att förvara farligt gods på 

öppet däck, och oftast vid höst, vår och vinter är passagerarantalen låga (klassas som 

fraktfartyg under dessa tider) vilket ger mera möjligheter för transport av farligt gods. 

(Finnlines, N.D.) 
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4 Metodbeskrivning 

Examensarbetet kommer i sin helhet att vara ett teoretiskt arbete. Teoridelen har behandlat 

flera områden inom vägtransport av farligt gods, och dessutom tagit upp sjöfartens 

bestämmelser samt färjebolagens restriktioner angående farligt gods. Som källor för arbetet 

har det främst använts den svenska versionen av ADR avtalet ”ADR-S 2017”, för att minska 

risken för felaktiga översättningar och för att kunna förstå innehållet bättre. Utöver ADR-S 

2017 har det använts ADR-handböcker riktade åt chaufförer och diverse föreskrifter 

angående transport av farligt styckegods, för att kunna bekräfta att man tolkat ADR-S 2017 

korrekt och för att kunna förklara vissa delområden på ett enklare sätt. Teorin sammanfattas 

sedan i arbetets resultatdel som en konkret manual. Manualen kommer vara till hjälp i det 

praktiska transportplanerandet av farligt gods hos uppdragsgivaren. 
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5 Resultat 

Arbetets syfte var att ta fram för transportören relevant information angående vägtransporter 

av farligt gods. Efter en kartläggning med uppdragsgivaren bestämde vi oss för att inkludera 

teori om följande delområden angående transport av farligt gods; klassificering, utbildning, 

transportlättnader, ansvarsfördelning och hur färjebolagen reglerar farligt gods.  

Teoridelen fokuserade på att ta upp det mest väsentliga för varje delområde, men eftersom 

ADR-avtalet innehåller väldigt mycket information, blev också själva teoridelen väldigt 

lång.  

Från den omfattande teoridelen av arbetet samlades den mest viktiga informationen in i en 

konkret manual.  Manualen är skriven och utformad så att den är lätt att läsa, och fungerar 

utmärkt som utbildningsmaterial åt t.ex. en nyanställd eller som repetition för övrig personal, 

eller som hjälpmedel i det dagliga transportplanerandet. Läsaren skall dock tänka på att 

manualen riktar sig åt personal på ett transportföretag som redan har kunskap angående 

farligt gods, och därför innehåller manualen endast korta punkter och beskrivningar av 

bestämmelser. Manualen finns i sin helhet i bilagorna i slutet av examensarbetet 

5.1 Kritisk granskning 

Examensarbetet uppnådde sitt syfte då det behandlade de med uppdragsgivaren 

överenskomna delområdena. De viktigaste delområdenas teori sammanfattades i en lättläst 

manual som fungerade som resultat. Utöver delområdena togs det i teoridelen upp lite om 

bestämmelsernas bakgrunder och myndigheter involverade i ADR-transporter för att ge en 

bredare helhetsbild.  

Teorin i detta examensarbete anser jag att är mycket trovärdig och pålitlig. Orsaken till detta 

är att teorin från ADR-S 2017 dubbelkollats med hjälp av handböcker för att säkert förstå 

innehållet och tolka det rätt. Språket är på en god nivå och texten är uppställd luftigt, ofta i 

punktform för att lättare ge läsaren information. 

En nackdel med teorin i arbetet är att den inte är den absoluta sanningen eftersom avtalet har 

många ämnesspecifika undantag. Teorin lämnar alltså utrymme för undantag och på så sätt 

är den inte helt 100% korrekt, och kan tolkas som en aningen vagare sanning.  

Arbetet hade som syfte att ta med för transportören relevanta delområden angående farligt 

gods. Det finns dock flera ämnesområden inom farligt gods som kunde varit bra att ha med, 
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men eftersom ADR-avtalet är väldigt långt går det helt enkelt inte att ta med allting i ett 

examensarbete. 

5.2 Förslag till vidare forskning 

En negativ aspekt enligt mig själv med detta arbete var att det inte innehöll någon 

undersökning, d.v.s. arbetet bidrog inte med något nytt inom ämnet. Farligt gods som ämne 

är väldigt brett och det finns väldigt många olika vinklar att närma sig ämnet. 

Ett bra förslag till fortsatt forskning skulle vara att kartlägga kompetensnivån hos delaktiga 

och se om delaktiga parter ens har utbildning inom farligt gods, och på hur pass bra nivå de 

själva anser att den är, och på så sätt kartlägga vilka delar inom ADR som är svårast och 

behöver mer fokus inom utbildningen. 
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6 Avslutande diskussion 

Syftet med examensarbetet var att ta reda på för transportören relevant information angående 

bestämmelserna för internationella transporter av farligt gods, alltså ADR-transporter. 

Arbetet började med att ge bakgrund till transportbestämmelserna och presenterade ADR-

avtalet som fungerade som huvudkälla till största delen av teoridelen.  

I teoridelen presenterades beskrivningar av klasserna för farligt gods, och vad en fullständig 

klassificering innebär. Utbildningskraven för delaktiga, fordonsbesättning och 

säkerhetsrådgivare utreddes noggrant, och det konstaterades att alla som är involverade i 

transporter av farligt gods, behöver utbildning. Villkor för att få transportlättnader vid 

transport av farligt gods klargjordes och fördelarna för de olika lättnaderna visade sig vara 

färre bestämmelser som behöver följas, och mindre utbildning för fordonsbesättning. 

Ansvarsfördelningen mellan huvuddelaktiga; avsändare, transportör och mottagare 

förklarades och den visade sig vara i fördel för transportören då en stor del av ansvaret låg 

på avsändaren. Teoridelen avslutades med sjöfartens bestämmelser för farligt gods och 

färjebolagens begränsningar redogjordes. Sjötransport av farligt gods visade sig vara mer 

reglerad speciellt angående samlastning och placering av farligt gods på båten. Rederiet 

Finnlink visade sig vara det enda färjebolaget som kan förvara gods på öppet däck och på så 

sätt också det färjebolag som kan transportera flest olika klasser av farligt gods. Själva 

skrivandet av teorin gick tidvis långsamt eftersom det var mycket nytt för mig som krävde 

noggrann läsning och ADR-avtalet var också ibland svårläst. 

Resultatet var i form av en lättläst manual där det mest väsentliga inom teorin 

sammanfattades. Manualen gjordes på Microsoft Publisher, men det visade sig ha varit bättre 

att göra den med ett annat program eftersom man måste spara manualen som PDF för att 

kunna infoga i Microsoft Word vilket ledde till att den grafiska kvaliteten för manualen inte 

är bra i detta dokument. Manualen som skilt dokument är av bättre kvalitet och det är den 

som kommer att användas. Manualen blev totalt 23 sidor lång och den innehåller också 

bilagorna för värdeberäknad mängd, separeringstabellen från IMDG-koden, 

stuvningstabellen från Östersjöavtalet. Kapitlet om ansvarsförhållande i teorin förkortades 

till en lättöverskådlig tabell i manualen. Manualen blev lättläst och genom tydlig disposition 

är den lätt att navigera i. 

Hela examensarbetsprocessen har gett mig en väldigt bred baskunskap om ADR-

bestämmelser som jag redan haft nytta av som anställd hos uppdragsgivaren t.ex. vid 
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transportbokningar och färjebokningar. ADR-manualen kommer jag själv också ha nytta av 

vilket ger mervärde för detta arbete. 

Till sist vill jag tacka uppdragsgivaren NCS Finland Oy för uppdraget, och dess personal för 

hjälpen de bistått med under skrivandet. Jag vill också tacka min handledare Rolf Dahlin 

som har god kunskap inom ADR, och som aktivt hjälpt då det har behövts. 
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8 Bilagor 

 

1. Tabell för värdeberäknade mängder 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016) 

 

När skilda transportkategorier transporteras i samma enhet som värdeberäknad mängd, får 

totalsumman av (kg/l * koefficient) inte överstiga 1000. 
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Koefficienter 

Kategori 1 = 50, fotnot a) 20 

Kategori 2 = 3 

Kategori 3 = 1 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016, ss. 13-14) 
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