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BRANSCHREKOMMENDATION FÖR INTERNUTBILDNINGAR I TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
ANTAGEN AV TRANSPORT- & EMBALLAGEKOMMITTÉN INOM SVEFF OCH SVERIGES FOG- & 
LIMLEVERANTÖRERS FÖRENING VID MÖTE PÅ KANSLIET 2010-05-11 
  
Syfte: Att försöka uppnå en likvärdig standard (branschstandard) för internutbildningar 
 
Tre nivåer: a) Allmän utbildning 

b) Funktionsspecifik utbildning 
c) Säkerhetsutbildning 
 
 

Funktion Allmän utbildning 
Allmänna villkor (ADR) 
 
 
 
 
Tid: Ca 2 h. 
 

Funktionsspecifik 
utbildning 
Tillägg till allmän utbildning- 
efter ansvar samt akut vid 
avvikelsehantering 
 
Tid: Efter behov 

Säkerhetsutbildning 
Sammanfaller med arbets-
miljölagstiftning - 
känna till faror och   
risker vid lossning / 
lastning 
Tid: Efter ansvar och 
behov 

Företagsledning 
 

 
X 

  

Lab. / Klassificering 
/Miljö  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Emballage 

 
X 

 
X   Efter behov 

 

 
IBC-hantering / kontroll 

 
X 

 
X   (Provning/kontroll) 

 
(Ev. – vid behov) 

 
Inköp / Avrop 

 
X 

  
 

 
Råvarumottagning 

 
X 

(Ev. - efter behov och typ av   
  råvaror) 

 
X 

 
Tappning / fyllning 

 
X 

 
X 

 
 

 
Etikettering / märkning 

 
X 

 
X 

 
 

 
Order  

 
X 

  
 

 
Lager / utleverans 

 
X 

X  (Märkning, etikettering,   
      overpack, lastsäkring mm) 

 
X 

 
Skeppning / utlastning 

 
X 

     (Transporthandlingar, sam-  
X    lastning, transportregler) 

 

 
Egen transport * 

 
X 

 
Efter behov 

 
Efter behov 

 
Transportskydd 

 
X 

 
X – Efter ansvar 

 
 

 
Farligt avfall 

 
X 

(Ev. – efter behov och typ av  
  farligt avfall) 

 
X 

 
 
 
*)  Kontrollera med försäkringsbolag vad som gäller. 
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A) Allmän utbildning  
 
Kapitel Text Anm. 
Diverse Internationellt: 

FN:s roll (Genève) 
EU 
Riksdagen / Regeringen 
MSB 
Transportmyndigheter 
Regelverk 
Tillsynsmyndigheter 

 
www.unece.org\trans\danger\danger.htm 
EG-direktiv (ex. säkerhetsrådgivare) 
Lagen och Förordningen om transport av f.g. 
Räddningsverkets föreskrifter för säkerhetsrådgivare 
 

1.1.3 Undantag 1) samband med HUR transporten utförs 
2) undantag för gods som packas som begränsad eller 

reducerad mängd 
3) undantag för gods som kan undantas på annat sätt 
4) undantag för begränsad mängd per lastenhet (”poäng”) 

1.3 Utbildning 3 nivåer 
Spara dokumentation 

1.4 Skyldigheter hos delaktiga Gå igenom berörda parters ansvar 
1.6 Övergångsbestämmelser Se om något aktuellt behöver tas upp  
1.10 Transportskydd Det allmänna – ”jaga terrorister” 
2.1 Klassificering Allmänna bestämmelser (något om de klasser som hanteras) 
3.2 Förteckning över farligt 

gods 
UN-nummer (förklara!) och benämning (Proper Shipping Name) 
Förpackningsgrupper och vad de står för 
Visa ev. en sida ur Förteckning A 

4.1.1.1 Förpackningar Allmänna bestämmelser – ”god kvalitet” m.m. 
FN:s bestämmelser om typgodkända förpackningar 
Typer av förpackningar som används i företaget 
Ordentligt förslutna förpackningar 

5.2 Märkning och etikettering  Förpackningar ska märkas med ”UN….” 
Förpackningar ska ha varningsetiketter för resp. klass 
Miljöfarliga ämnen – tilläggsmärkning (Trädet och Fisken) 
Riktningspilar 
Krav på etiketter (visa exempel) 

5.3.2 Märkning med 
orangefärgad skylt 
(ev. förhöjd temperatur) 

Vanlig skylt 
Skylt för tankbil – principer – siffror 
Skylt för varning för förhöjd temperatur 

5.4 Dokument Krav på godsdeklaration (noga med ordningsföljd) 
Skriftliga instruktioner – numera transportörens ansvar 

6.1 Förpackningar UN-godkända förpackningar (märkningar) – exempel 
IBC-behållare: extra krav gäller för dessa (ex. provtryckning och 
besiktning före leverans, avlägsna ej aktuell märkning) 

7.5 Bestämmelser för lastning 
och lossning 

Regler för samlastning finns – transportören måste ta hänsyn 
Lastning får inte utföras om man upptäcker brister 
Lossning får inte ske om man upptäcker brister (risker) 
Rökförbud 
Åtgärder mot elektrostatisk uppladdning 

8.1 Bestämmelser för transport-
enheter och fordonsutrustn. 

Utrustning, brandsläckare  

8.3 Bestämmelser ang. fordons-
besättningen 

Krav på fordonsbesättning och förbud mot passagerare 

 
 


