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Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk 
ISSN 0283-6165 SRVFS 

2005:1 
Utkom från trycket  
den 31 mars 2005 

Statens räddningsverks föreskrifter om 
identifiering och om överföring av vissa 
explosiva varor; 

beslutade den 15 mars 2005. 

 

Statens räddningsverk föreskriver1 med stöd av 41 § förordningen 
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor följande. 

Inledande bestämmelse 
1 § Denna författning innehåller bestämmelser för tillämpningen av 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om 
utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk och 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:5) om import och om 
överföring av explosiva varor. 

Identifiering av pyrotekniska artiklar och ammunition 
2 § Vad som enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 
1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor 
för civilt bruk och avsnitt 3.2.1 Sprängämnesinspektionens föreskrifter 
(SÄIFS 1997:5) om import och om överföring av explosiva varor skall 
anses vara pyrotekniska artiklar eller ammunition framgår av bilaga 1 till 
denna författning. 

Utöver vad som anges i första stycket skall artiklar i bilaga 2 till denna 
författning anses vara pyrotekniska artiklar om det kan fastställas att de i 
varje enskilt fall uppfyller kriterierna för pyrotekniska artiklar i FN-
rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och 

                                                 
1  Jfr kommissionens direktiv 2004/57/EG av den 23 april 2004 om identifiering av 
pyrotekniska artiklar och viss ammunition för rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering 
av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och kontroll av explosiva varor för civilt 
bruk (EGT L 127, 29.4.2004, s. 73, Celex 32004L0057) samt kommissionens beslut 
2004/388/EG av den 15 april 2004 om ett dokument om överföring av explosiva varor inom 
gemenskapen (EGT L 120, 24.4.2004, s 43, Celex 32004D0388). 
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kriterier utgiven av Förenta nationerna, fjärde omarbetade utgåvan 
(ST/SG/AC.10/11/Rev.4) eller senare utgåva som ersatt denna. 

Ansökan om tillstånd till gränsöverskridande överföring 
3 § En ansökan om tillstånd till gränsöverskridande överföring av 
explosiva varor enligt avsnitt 3.2.1 Sprängämnesinspektionens föreskrifter 
(SÄIFS 1997:5) om import och om överföring av explosiva varor skall 
göras på en särskild blankett, som tillhandahålls av Räddningsverket och ges 
in i tre exemplar. 
 

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen 
enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling. 
 
 
Statens räddningsverk 
 
 
CHRISTINA SALOMONSON 
 
 
 Kjell Brobäck 
 (Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet) 
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Bilaga 1 

Artiklar som anses vara pyrotekniska artiklar eller ammunition 
Med FN-nummer avses i denna bilaga ett fyrställigt tal som utgör ett 
nummer för att identifiera ämnen eller föremål enligt FN:s modellregelverk 
som ingår i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods. 
Modellregelverket är införlivat genom föreskrifter meddelade av Statens 
räddningsverk2. 

FN-
nummer  Namn och beskrivning  Undergrupp/

huvudgrupp 
Ordlista med förklaringar  
(får endast användas i informationssyfte) 

Grupp G  

0009  Brandammunition, med 
eller utan central-, 
separerings- eller 
drivladdning  

1.2 G  Ammunition  
Allmän beteckning huvudsakligen gällande 
artiklar för militärt bruk samt omfattande alla 
slags bomber, granater, raketer, minor, 
projektiler och andra liknande anordningar. 
Ammunition, antändbar  
Ammunition med antändbart ämne. Utöver att 
sammansättningen kan vara explosiv i sig själv 
innehåller den en eller flera av följande 
anordningar: drivladdning med tändsats och 
detonator; tändrör med central-, eller 
separeringsladdning. 

0010  Brandammunition, med 
eller utan central-, 
separerings- eller 
drivladdning 

1.3 G  Se under FN-nummer 0009  

0015  Rökammunition, med 
eller utan central-, 
separerings- eller 
drivladdning  

1.2 G  Ammunition, rök- 
Ammunition med rökalstrande ämne. Utöver att 
ämnet kan vara explosivt i sig självt innehåller 
det en eller flera av följande anordningar: 
drivladdning med tändsats och detonator; 
tändrör med central- eller separeringsladdning.  

0016  Rökammunition, med 
eller utan central-, 
utskjutnings- eller 
drivladdning  

1.3 G  Se under FN-nummer 0015  

0018  Tårgasammunition med 
central-, separerings- 
eller drivladdning  

1.2 G  Ammunition, tårframkallande med spräng-, 
utskjutnings- eller drivladdning  
Ammunition med tårframkallande ämne. Den 
innehåller dessutom en eller flera av följande 
anordningar: ett pyrotekniskt ämne; en 
drivladdning med tändsats och detonator; 
ändrör med central eller separeringsladdning. 

0019  Tårgasammunition med 
central-, separerings- 
eller drivladdning  

1.3 G  Se FN-nummer 0018  

                                                 
2  Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg 
och i terräng, ADR-S, och Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om 
transport av farligt gods på järnväg, RID-S, eller senare utkomna föreskrifter som ersätter 
dessa. 
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FN-
nummer  Namn och beskrivning  Undergrupp/

huvudgrupp 
Ordlista med förklaringar  
(får endast användas i informationssyfte) 

0039  Fotobomber  1.2 G  Bomber  
Explosiva varor som fälls från flygplan.  
De kan innehålla en antändbar vätska med 
sprängladdning, eller en fotobombssamman-
sättning. Beteckningen omfattar fotobomber. 

0049  Blixtljuspatroner  1.1 G  Blixtljuspatroner  
Artiklar med en hylsa, en tändsats och 
blixtljuspulver, allt samlat i ett och klart för 
avfyrning.  

0050  Blixtljuspatroner  1.3 G  Se under FN-nummer 0049  

0054  Signalpatroner  1.3 G  Signalpatroner 
Artiklar utformade för avfyrning av färgade 
ljussignaler eller andra signaler från lyspistoler 
m.m.  

0066  Stubintråd  1.4 G  Stubintråd  
Artikel bestående av textiltrådar överdragna med 
svartkrut eller någon annan explosionsartat 
brinnande pyroteknisk sammansättning och med 
ett böjligt skyddsöverdrag; eller bestående av en 
kärna av svartkrut överdragen med en böjlig 
väv. Den brinner i längdriktningen med en yttre 
låga och används för att överföra tändning från 
en anordning till en laddning. 

0092  Bloss, yttäckande  1.3 G  Bloss, yttäckande  
Artiklar med pyrotekniska ämnen avsedda att 
användas för upplysnings-, identifierings-, 
meddelande- eller varningssignaler. 

0093  Luftlys  1.3 G  Se under FN-nummer 0092  

0101  Icke-detonerande 
stubintråd  

1.3 G  Icke-detonerande stubintråd/Tändrör 
(engelska fuse/fuze)  
Även om dessa båda ord har gemensamt 
ursprung (franska fusée, fusil) och ibland endast 
betraktas som skilda stavningar, är det viktigt att 
bibehålla det vedertagna bruket att fuse (icke-
detonerande stubintråd) betecknar en 
trådliknande tändningsanordning, 
medan fuze (tändrör) betecknar en anordning 
med mekaniska, elektriska, kemiska eller 
hydrostatiska beståndsdelar för att initiera en 
tändserie genom explosionsartad förbränning 
eller detonation. 
Snabbverkande, icke-detonerande stubintråd 
Artikel bestående av bomullstrådar 
impregnerade med fint svartkrut (stubintråd). 
Den brinner med yttre låga och används för 
serietändning av fyrverkerier m.m. 

0103  Antändningsrör, 
metallöverdragen, 
rörformig tändare  

1.4 G  Metallöverdragen, rörformig tändare  
Artikel bestående av ett metallrör med en 
kärntråd av hastigt förbrinnande explosiva 
ämnen. 
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FN-
nummer  Namn och beskrivning  Undergrupp/

huvudgrupp 
Ordlista med förklaringar  
(får endast användas i informationssyfte) 

0171  Lysammunition, med 
eller utan central-, 
separerings- eller 
drivladdning  

1.2 G  Lysammunition, med eller utan central-, 
separerings- eller drivladdning  
Ammunition utformad för att frambringa en enda 
stark ljuskälla för att lysa upp ett område. 
Beteckningen omfattar lyspatroner, lysgranater 
och lysprojektiler, samt lys- och 
målidentifieringsbomber.  

0191  Signalbloss hand  1.4 G  Artiklar utformade för att alstra signaler.  

0192  Signaler för järnväg  1.1 G  Se under FN-nummer 0191  

0194  Nödsignaler  1.1 G  Se under FN-nummer 0191  

0195  Nödsignaler  1.3 G  Se under FN-nummer 0191  

0196  Röksignaler  1.1 G  Se under FN-nummer 0191  

0197  Röksignaler  1.4 G  Se under FN-nummer 0191  

0212  Spårljus för ammunition  1.3 G  Spårljus för ammunition  
Förslutna artiklar med pyrotekniska ämnen 
utformade för att spåra en projektilbana.  

0254  Lysammunition, med 
eller utan central-, 
separerings- eller 
drivladdning  

1.3 G  Se under FN-nummer 0171  

0297  Lysammunition, med 
eller utan central-, 
separerings- eller 
drivladdning  

1.4 G  Se under FN-nummer 0254  

0299  Fotobomber  1.3 G  Se under FN-nummer 0039  

0300  Brandammunition, med 
eller utan central-, 
separerings- eller 
drivladdning  

1.4 G  Se under FN-nummer 0009  

0301  Tårgasammunition, med 
eller utan central-, 
separerings- eller 
drivladdning  

1.4 G  Se FN-nummer 0018  

0303  Rökammunition, med 
eller utan central-, 
separerings- eller 
drivladdning  

1.4 G  Se under FN-nummer 0015  

0306  Spårljus för ammunition  1.4 G  Se under FN-nummer 0212.  

0312  Signalpatroner  1.4 G  Signalpatroner  
Artiklar utformade för avfyrning av färgade 
ljussignaler eller andra signaler från lyspistoler. 

0313  Röksignaler  1.2 G  Se under FN-nummer 0191  
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FN-
nummer  Namn och beskrivning  Undergrupp/

huvudgrupp 
Ordlista med förklaringar  
(får endast användas i informationssyfte) 

0318  Övningsgranater, hand 
eller gevär  

1.3 G  Övningsgranater 
Artiklar utformade för att kastas med handen 
eller skjutas ut från ett gevär. Beteckningen 
omfattar övningsgranater; hand eller gevär. 

0319  Tändpatron  1.3 G  Tändpatron 
Artiklar bestående av en tändsats för tändning 
och en hjälpladdning av ämnen med 
explosionsartad förbränning såsom svartkrut 
som används för att tända drivladdningen i en 
patronhylsa för t.ex. en kanon.  

0320  Tändpatron  1.4 G  Se under FN-nummer 0319  

0333  Fyrverkeri  1.1 G  Fyrverkeri 
Pyrotekniska artiklar utformade för 
underhållning. 

0334  Fyrverkeri  1.2 G  Se under FN-nummer 0333  

0335  Fyrverkeri  1.3 G  Se under FN-nummer 0333  

0336  Fyrverkeri  1.4 G  Se under FN-nummer 0333  

0362  Övningsammunition  1.4 G  Övningsammunition 
Ammunition utan huvudladdning men med ett 
sprängmedel eller en utskjutningsladdning.  
Den innehåller normalt också tändrör och 
drivladdning.  

0363  Provningsammunition  1.4 G  Provningsammunition  
Ammunition med pyrotekniska ämnen som 
används för att prova brisans och styrka hos ny 
ammunition, vapenbeståndsdel eller 
vapentillbehör.  

0372  Övningsgranater, hand 
eller gevär  

1.2 G  Se under FN-nummer 0318  

0373  Signalbloss, hand  1.4 S  Se under FN-nummer 0191  

0403  Luftlys  1.4 G  Se under FN-nummer 0092  

0418  Bloss, yttäckande  1.2 G  Se under FN-nummer 0092  

0419  Bloss, yttäckande  1.1 G  Se under FN-nummer 0092  

0420  Luftlys  1.1 G  Se under FN-nummer 0092  

0421  Luftlys  1.2 G  Se under FN-nummer 0092  

0424  Projektiler, barlastade 
med spårljus  

1.3 G  Projektiler, barlastade med spårljus  
Artiklar såsom en granat eller kula som skjuts ut 
från en kanon eller annan artilleripjäs, gevär 
eller annat handeldvapen. Beteckningen 
omfattar: barlastade projektiler med spårljus.  
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FN-
nummer  Namn och beskrivning  Undergrupp/

huvudgrupp 
Ordlista med förklaringar  
(får endast användas i informationssyfte) 

0425  Projektiler, barlastade 
med spårljus  

1.4 G  Se under FN-nummer 0424  

0428  Pyrotekniska artiklar för 
tekniska ändamål 

1.1 G  Pyrotekniska artiklar för tekniska ändamål  
Artiklar som innehåller pyrotekniska ämnen och 
som används för tekniska ändamål såsom 
värme- eller gasalstring, teatereffekter osv. 
Beteckningen utesluter följande artiklar som 
förtecknas separat:  
all ammunition; signalpatroner; kabelavbitare; 
fyrverkerier; luftlysraketer; marklysraketer; 
sprängutlösningsanordningar; sprängnitar; 
handsignalanordningar; nödsignalsraketer 
signaler för järnväg; röksignaler.  

0429  Pyrotekniska artiklar för 
tekniska ändamål 

1.2 G  Se under FN-nummer 0428  

0430  Pyrotekniska artiklar för 
tekniska ändamål  

1.3 G  Se under FN-nummer 0428  

0431  Pyrotekniska artiklar för 
tekniska ändamål  

1.4 G  Se under FN-nummer 0428  

0434  Projektiler med eller utan 
central-, separerings- 
eller drivladdning  

1.2 G  Projektiler  
Artiklar såsom en granat eller kula som skjuts ut 
från en kanon eller annan artilleripjäs, gevär 
eller annat handeldvapen. De kan vara med 
eller utan spårljus, eller innehålla en 
centralseparering- eller drivladdning.  

0435  Projektiler med eller utan 
central-, separerings- 
eller drivladdning  

1.4 G  Se under FN-nummer 0434  

0452  Övningsgranater, hand 
eller gevär  

1.4 G  Se under FN-nummer 0318  

0487  Röksignaler  1.3 G  Se under FN-nummer 0191  

0488  Övningsammunition  1.3 G  Övningsammunition  
Ammunition utan huvudladdning men med ett 
sprängmedel eller en utskjutningsladdning.  
Den innehåller normalt också tändrör och 
drivladdning. Beteckningen utesluter följande 
artiklar som förtecknas separat: 
övningsgranater.  

0492  Signal för järnväg  1.3 G  Se under FN-nummer 0191  

0493  Signal för järnväg  1.4 G  Se under FN-nummer 0191  

0503  Gasgeneratorer för 
krockkuddar eller 
krockkuddemoduler eller 
bältesförsträckare  

1.4 G   
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FN-
nummer  

Namn och 
beskrivning  

Undergrupp/ 
huvudgrupp  

Ordlista med förklaringar  
(får endast användas i informationssyfte)  

Grupp S  

0110  Övningsgranater, 
hand eller gevär  

1.4 S  Se under FN-nummer 0318  

0193  Signal för järnväg  1.4 S  Se under FN-nummer 0191  

0337  Fyrverkeri  1.4 S  Se under FN-nummer 0334  

0345  Projektiler, barlastade 
med spårljus  

1.4 S  Projektiler, barlastade med spårljus  
Artiklar såsom en granat eller kula som skjuts ut 
från en kanon eller annan artilleripjäs, gevär eller 
annat handeldvapen. Beteckningen omfattar: 
barlastade projektiler med spårljus.  

0376  Tändpatron  1.4 S  Se under FN-nummer 0319  

0404  Luftlys  1.4 S  Se under FN-nummer 0092  

0405  Signalpatroner  1.4 S  Signalpatroner  
Artiklar utformade för avfyrning av färgade 
ljussignaler eller andra signaler från lyspistoler 
m.m. 

0432  Pyrotekniska artiklar 
för tekniska ändamål 

1.4 S   
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Bilaga 2 

Artiklar för vilka det måste fastställas om artiklarna är 
pyrotekniska artiklar eller andra explosiva varor 

Med FN-nummer avses i denna bilaga ett fyrställigt tal som utgör ett 
nummer för att identifiera ämnen eller föremål enligt FN:s modellregelverk 
som ingår i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods. 
Modellregelverket är införlivat genom föreskrifter meddelade av Statens 
räddningsverk 3. 
 
FN-
nummer  

Namn och 
beskrivning  

Undergrupp/
huvudgrupp 

Ordlista med förklaringar  
(får endast användas i informationssyfte) 

Grupp G  

0121  Tändare  1.1 G  Tändare  
Artiklar med ett eller flera explosiva ämnen som 
används för att inleda hastig förbränning i en 
tändserie.  
De kan utlösas kemiskt, elektriskt eller mekaniskt.  

0314  Tändare  1.2 G  Se under FN-nummer 0121  

0315  Tändare  1.3 G  Se under FN-nummer 0121  

0316  Antändmedel  1.3 G   

0317  Antändmedel  1.4 G   

0325  Tändare  1.4 G  Se under FN-nummer 0121  

0353  Explosiva artiklar, ej 
omnämnda på annat 
ställe 

1.4 G   

0454  Tändare  1.4 S  Se under FN-nummer 0121  

Grupp S  

0131  Stubintändare  1.4 S  Tändare för icke-detonerande stubintråd  
Tändare för icke-detonerande stubintråd. Artiklar av 
varierande utformning som utlöses av friktion, slag 
eller elektricitet och används för antändning av 
säkerhetsstubintråd.  

0349  Explosiva artiklar, ej 
omnämnda på annat 
ställe 

1.4 S   

0368  Antändmedel  1.4 S   
 

                                                 
3  Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:14) om transport av farligt gods på väg 
och i terräng, ADR-S, och Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:15) om 
transport av farligt gods på järnväg, RID-S, eller senare utkomna föreskrifter som ersätter 
dessa. 
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