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Dessa rättelser föranleds huvudsakligen av de rättelser som 
OTIF1, efter den 1 juli 2001, meddelat till bilaga I (RID) till 
Bihang B till fördraget om internationell järnvägstrafik 
(COTIF). Vissa rättelser föranleds av tryckfel, översätt-
ningsfel och liknande i SRVFS 2001:2. 

                                           
1 Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. 
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Rättelser som skall gälla transporter enligt RID/RID-S 
 
 
FÖRESKRIFTERNA EXKLUSIVE BILAGORNA 
 
4 § I uppräkningen av avsnitt i 4 § skall ”6.7.19.9” ändras till ”6.7.2.19.9”. 
 
 
BILAGA 1 
 
Del 1 
 
1.1.4.4 Fjärde strecksatsen, efter texten ”svaveltrioxid” skall infogas ”i klass 8”. 
 
 Sista meningen i anmärkningen skall lyda: ”För uppgifter i fraktsedeln och för 
 skriftliga instruktioner enligt 5.4.3 i ADR/ADR-S, se 5.4.1.1.9.”. 
 
1.2.1 Första meningen under definitionen ”Benämning, teknisk/biologisk” skall lyda: 
 ”En benämning som är brukligt använd i vetenskapliga och tekniska hand-
 böcker, tidskrifter och texter.”. 
 
 I definitionen för ”Fast ämne” skall strecksatserna ändras till ”(a)” 
 respektive ”(b)”. 
 
 I definitionen för ”Provtryck” skall parentesen lyda: ”(se även fyllningstryck, 
 högsta arbetstryck, kalkyltryck och tömningstryck)”. 
 
 I definitionen för ”Vätska” skall strecksatserna ändras till ”(a)”, ”(b)” 
 respektive ”(c)”. 
 
1.4.2.1.1 (d) I 1.4.2.1.1 (d) skall texten lyda: ”uppfylla bestämmelser om försändningssätt 
 och transportrestriktioner,”. 
 
1.4.3.1.1 (c) Texten ”vagnar eller storcontainrar” skall ersättas  med ”vagnar, storcontainrar 

eller småcontainrar”. 
 
Del 2 
 
2.1.1.2 Under C, skall texten ”UN 1987 ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, N.O.S.” 

ändras till ”UN 1987 ALKOHOLER, N.O.S.”. 
 
2.1.3.4 I strecksatsen för klass 6.1 skall ”UN 1051 CYANVÄTE, STABILISERAT, 
 med högst 3 % vatten,” ändras till ”UN 1051 CYANVÄTE, STABILISERAT, 
 med mindre än 3 % vatten,”. 
 
 I strecksatsen för klass 6.1 skall ”UN 1614 CYANVÄTE, STABILISERAT, 
 med högst 3 % vatten och absorberat i poröst inert material,” ändras till 
 ”UN 1614 CYANVÄTE, STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten och 
 absorberat av ett inert, poröst material”. 
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2.1.3.9 Den sista meningen i anmärkning 1 skall ha följande inledning: ”Denna 
 inte närmare definierade blandning skall således…”. 
 
2.1.4.2 (a) Avsnitt ”2.2.x.3” skall ersättas med ”2.2.x.2”. 
 
2.2.1.1.7 Under benämningen ”PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning, 0006, 

0321,0412” skall första meningen lyda: ”Ammunition som består av en 
projektil med sprängladdning och en drivladdning med eller utan tändare, utan 
eget tändsystem eller med tändsystem som innehåller minst två effektiva 
säkringsanordningar.”. 

 
 Anmärkningen under ”PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, 0012, 0339, 
 0417” skall ha följande lydelse: ”Denna benämning omfattar inte PATRONER, 
 HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION. Dessa är angivna separat. Vissa 
 patroner för militära handeldvapen omfattas inte av denna benämning. Dessa är 
 angivna under PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL.”. 
 
2.2.3.1.1 I sista meningen i anmärkning 1 skall följande text strykas. ”Brandfarliga 

vätskor, vilka på grund av andra farliga egenskaper antingen anges i eller skall 
tillordnas andra klasser tillhör inte klass 3.”.  

 
 Anmärkning 7 skall strykas. 
 
2.2.3.3 Under F1 skall ”1210 TRYCKFÄRGSTILLBEHÖR” ändras till ”1210 
 TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL”. 
 
 Under F1 skall ”1224 KETONER, N.O.S.” ändras till ”1224 KETONER, 
 FLYTANDE, N.O.S.”. 
 
 Under F1 skall ”1263 FÄRGTILLBEHÖR” ändras till ”1263 FÄRGRELA-
 TERAT MATERIAL”. 
 
2.2.41.1.18 Efter texten ”1354,” skall infogas ”1355,”. 
 
2.2.52.1.7 Fotnot 2) skall strykas och fotnot 3) – 13) skall numreras om till 2) – 12). 
 
2.2.52.4 I anmärkning 28 skall ”220 °C” ändras till ”200 °C”. 
 
2.2.61.1.3 I tredje styckets inledning skall ”LD50-värde för akut giftighet vid  inandning” 
 ändras till ”LC50-värde för akut giftighet vid inandning”. 
 
2.2.61.2.2 I andra strecksatsen skall texten ”UN 1259 NICKELTETRAKARBONYL” 

ersättas med ”UN 1259 NICKELKARBONYL”. 
 
 Den sista strecksatsen skall lyda: 
  
 ”- UN 0135 KVICKSILVERFULMINAT, FUKTAT”. 
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2.2.61.3 I uppräkningen av fotnoter efter förteckningen över samlingsbenämningar skall 
fotnot b) strykas. Resterande fotnoter skall numreras om och hänvisningarna i 
förteckningen över samlingsbenämningar skall ändras i enlighet med 
omnumreringen. 
 

2.2.62.1.6 (b) Andra meningen skall lyda: ”Dessa ämnen skall tillordnas klass 6.2, UN 2814 
 eller 2900 beroende på vilket som är tillämpligt; se även 2.2.62.1.8.”. 
 
2.2.7.4.6 (a) Titeln på standarden ISO 2919:1980 skall ändras till ”Radiation Protection – 
och (b) Sealed Radiactive Sources – General Requirements and Classification”. 
 
2.3.3.1.8 Inledningen till styckets första mening skall lyda: ”Om oenighet råder om 
 klassificeringen av en brandfarlig vätska, skall klassificeringen som avsändaren 
 föreslagit accepteras, under förutsättning att…”. 
 
2.3.4.3 Sista meningen i anmärkningen skall lyda: ”I dessa fall kan utvärdering 
 enligt (b) ovan vara ändamålsenlig.”. 
 
Del 3 
 
3.1.2.6.1.1 I första raden skall texten ”(se definition i 1.2.1)” strykas. 

 
Efter första meningen skall en mening läggas till med följande lydelse: ”Det 
skall vara en erkänd kemisk benämning eller en annan benämning som är 
brukligt använd i vetenskapliga och tekniska handböcker, tidskrifter och 
texter.”. 

 
3.2.1 I förklaringen till kolumn 5 skall det andra stycket ha följande lydelse: 
  
 ”De för vissa ämnen inom parentes angivna rangeringsetiketterna enligt 
 förlaga 13 och 15 (se 5.3.4) skall användas för märkning enbart i följande 
 fall: 
 
 - klass 1: på båda sidor av vagnar, vid transport av vagnslaster av dessa 
  ämnen; 
 
 - klass 2: på båda sidor av cisternvagnar, batterivagnar, vagnar med 
  avmonterbara tankar och vagnar, på vilka tankcontainrar, MEG-
  containrar eller UN-tankar transporteras.”. 
 
 I förklaringen till kolumn 12 skall slutet av det femte stycket ha följande 
 lydelse: ”…och tankhierarkin i 4.3.4.1.2 inte är tillämplig (se 4.3.4.1.3).”. 
 
 I förklaringen till kolumn 11 skall texten ”kapitel” i sista meningen strykas. 
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Tabell A 
 

UN-nummer Kolumn Ändring 

UN 0118, 0146, 0151, 0214 
(första raden), 0215 (första raden), 
0220 (första raden), 0266, 0282 
och 0401 

8 ”P112” skall ändras till ”P112a, P112b och P112c”.

UN 0190 5 Texten ”se 2.2.1.1.3” skall infogas. 

UN 0209, TRINITROTOULEN, 
(TROTYL, TNT), fuktad med 
minst 10 vikt-% vatten 

3a till 20 Kolumnerna 3a till 20 skall byta plats med kolumn-
erna 3a till 20 för UN 0209, TRINITROTOULEN, 
(TROTYL, TNT), torr eller fuktad med mindre än 
30 vikt-% vatten. 

UN 1003, 1038, 1073, 1913, 
1951, 1961, 1963, 1966, 1970, 
1972, 1977, 2187, 2201, 2591, 
3136, 3138, 3158, 3311 och 3312 

12 ”(M)” skall strykas. 

UN 1051 2 Benämning och beskrivning skall ha följande 
lydelse: ”CYANVÄTE, STABILISERAT, med 
mindre än 3 % vatten.”. 

UN 1057  2 ”(cigaretter)” skall strykas  

UN 1202 2 ”ELDNINGSOLJA (LÄTT)” skall ändras till 
”ELDNINGSOLJA, LÄTT”; tre gånger. 

UN 1202 2 Efter ”ELDNINGSOLJA, LÄTT” skall ”eller 
GASOLJA”infogas; tre gånger 

UN 1202, DIESELOLJA som 
överrensstämmer med standard 
EN 590:1993 eller ELDNINGS-
OLJA, LÄTT (med flampunkt 
enligt EN 590:1993) 

6 ”640” skall infogas. 

UN 1224 2 Benämningen skall vara ”KETONER, 
FLYTANDE, N.O.S.”. 

UN 1327 - Efter kolumn 3b, texten skall lyda ”OMFATTAS 
INTE AV RID/RID-S”; ändra två gånger 

UN 1339, 1340, 1341 och 1343 2 I parentesen, före formeln, skall texten ”kemisk 
formel” infogas. 

UN 1362 6 ”646”skall infogas. 

UN 1393 9b ”MP15” skall ändras till ”MP14”. 

UN 1402, förpackningsgrupp I 20 ”X462” skall ändras till ”X423”. 

UN 1408 17 ”VW! VW7” skall ersättas med ”VW1”. 

UN 1442 7 ”LQ10” skall ändras till ”LQ11”. 

UN 1614 2 Benämning och beskrivning skall ha följande 
lydelse: ”CYANVÄTE, STABILISERAT, med 
mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert,  
poröst material.”. 
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UN-nummer Kolumn Ändring 

UN 1645 2 Benämningen skall vara 
”KVICKSILVERSULFAT”. 

UN 1656 (fast) 8 ”P001 IBC02” skall ändras till ”P002 IBC08”. 

UN 1699 20 ”60” skall ändras till ”66” 

UN 1729 7 ”LQ23” skall ändras till ”LQ22”. 

UN 1745, 1746, 1921, 2481, 2495 
och 3165 

15 ”0” skall ändras till ”1”. 

UN 1766 7 ”LQ0” skall ändras till ”LQ22”. 

UN 1790, FLOURVÄTESYRA 
med mer än 60 % men högst 85 % 
väteflourid; förpackningsgrupp I 

13 Texten ”TE1” skall infogas. 

UN 1802 2 ”vattenlösning” skall strykas. 

UN 1889 8 ”P001” skall ändras till ”P002”. 

UN 1932, 2008, 2210, 2545, 
2546, 2881, 3189 och 3190; 
samtliga förpackningsgrupp III 

17 ”VW4” skall infogas. 

UN 1992, förpackningsgrupp I 13 ”TE15” skall strykas.. 

UN 1993, förpackningsgrupp II 2 Texten ”(trögflytande enligt 2.2.3.1.4)” skall 
strykas. 

UN 1993, förpackningsgrupp III, 
trögflytande (tre benämningar) 

8 ”LP01” skall läggas till. 

UN 1999 2 Efter ”TJÄROR, FLYTANDE”, skall texten 
”, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och 
bitumenlösning” läggas till. 

UN 1999 förpackningsgrupp II 
(två rader) och förpackningsgrupp 
III (första raden) 

6 ”274” skall läggas till. 

UN 2250 7 ”LQ17” skall ändras till ”LQ18”. 

UN 2304, 2448 och 3176 med 
förpackningsgrupp III 

15 ”0” skall ersättas med ”3”. 

UN 2431, 2432 och 2433 
(flytande) 

7 ”LQ9” skall ändras till ”LQ19”. 

UN 2448 13 ”TU32” skall strykas. 

UN 2480 8 ”PR1” skall ändras till ”PR5”. 

UN 2516 12 Texten ”SGAH” skall infogas före ”L4BH”. 

UN 2576, 3064, 3176 förpack-
ningsgrupp II, 3319 och 3344 

15 ”0” skall ersättas med ”2”. 

UN 2590 2 ”antofyllit” skall ändras till ”antofylit”. 

UN 2749 9b ”MP12” skall ändras till ”MP17”. 
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UN-nummer Kolumn Ändring 

UN 2759, 2760, 2993 och 2994 2 Texten ”ARSENIKHALTIG PESTICID” skall 
ändras till ”ARSENIKBASERAD PESTICID”. 

UN 2794 2 Benämningen skall vara: ”BATTERIER 
(ACKUMULATORER), VÅTA, FYLLDA MED 
SYRA”. 

UN 2795 2 Benämningen skall vara ”BATTERIER 
(ACKUMULATORER), VÅTA, FYLLDA MED 
ALKALISK LÖSNING”. 

UN 2797 9b ”MP15” skall infogas. 

UN 2800 2 Benämningen skall vara ”BATTERIER 
(ACKUMULATORER), VÅTA, SLUTNA”. 

UN 2810, förpackningsgrupp III 11 ”TP9” skall strykas. 

UN 2908, 2909, 2910 och 2911 5 ”inga” skall infogas. 

UN 2965 8 ”PR2” skall strykas. 

UN 3028 2 Benämningen skall vara ”BATTERIER 
(ACKUMULATORER), TORRA, 
INNEHÅLLANDE KALIUMHYDROXID I FAST 
FORM”. 

UN 3052, fasta 8 ”P400 PR1” skall ersättas med ”P404”. 

UN 3090 och 3091 8 ”P903a” skall läggas till. 

UN 3131, förpackningsgrupp I 8 ”P402” skall ändras till”P403”. 

UN 3170, förpackningsgrupp III 17 ”VW7” skall strykas. 

UN 3206, förpackningsgrupp III 6 ”183” skall ändras till ”182”. 

UN 3254 2 Benämningen skall vara ”TRIBUTYLFOSFAN”. 

UN 3254 8 ”PR1” skall läggas till. 

UN 3280, flytande, 
förpackningsgrupp II 

7 ”LQ18” skall ändras till ”LQ17”. 

UN 3280, flytande, 
förpackningsgrupp III 

7 ”LQ9” skall ändras till ”LQ19”. 

UN 3281, fasta, 
förpackningsgrupp II 

7 ”LQ17” skall ändras till ”LQ18”. 

UN 3281, fasta, 
förpackningsgrupp III 

7 ”LQ19” skall ändras till ”LQ9”. 

UN 3282, flytande, 
förpackningsgrupp II 

7 ”LQ18” skall ändras till ”LQ17”. 

UN 3282, flytande, 
förpackningsgrupp III 

7 ”LQ9” skall ändras till ”LQ19”. 

UN 3290, förpackningsgrupp I 9b ”MP18” skall ändras till ”MP10”. 
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För UN 1999, skall raden för trögflytande ämnen (den fjärde raden för UN 1999) ersättas med 
följande tre rader: 
 

(1) (2) (3) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) 
1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och 

oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 
2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) 

3 F1 III 3 274 
640 

LQ7 P001 
LP01 
R001 

  MP19

1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och 
oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 
2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men 
högst 175 kPa) 

3 F1 III 3 274 
640 

LQ7 P001 
LP01 
R001 

  MP19

1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och 
oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 
2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) 

3 F1 III 3 274 
640 

LQ7 P001  
IBC02  
LP01  
R001 

  MP19

 
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) 

T1 TP3 L4BN    3       CE4 33 1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt 
och oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande 
enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 
175 kPa) 

T1 TP3 L1,5BN    3       CE4 33 1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt 
och oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande 
enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 
110 kPa men högst 175 kPa) 

T1 TP3 LGBF    3       CE4 33 1999 TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt 
och oljor, bitumen och bitumenlösning (med 
flampunkt under 23 °C och trögflytande 
enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 
110 kPa) 

 
3.2.2, Tabell B 
 
Följande ny rad skall infogas: 
 

Benämning och beskrivning UN-nr Anm NHM-
kod 

TNT, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten 1356 - 290420
 
Texten ”ARSENIKHALTIG PESTICID” skall ändras till ”ARSENIKBASERAD PESTICID” 
(se UN 2759, 2760, 2993 och 2994). 
 
För ”tert-BUTYLHYPOKLORIT”, skall NHM-koden strykas. 
 
”CYANVÄTE, STABILISERAT, med högst 3 % vatten.” skall ändras till ”CYANVÄTE, 
STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten.”. 
 
”CYANVÄTE, STABILISERAD, med högst 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst 
material.” skall ändras till ”CYANVÄTE, STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten och 
absorberat av ett inert, poröst material.”. 
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Texten ”ELDNINGSOLJA (LÄTT)” skall ändras till ”ELDNINGSOLJA, LÄTT”. 
 
För ”FOSFORHEPTASULFID”, ”FOSFORPENTASULFID”, ”FOSFORSESKVISULFID” 
och ”FOSFORTRISULFID”, skall texten ”kemisk formel” infogas i parentesen och före 
formeln. 
 
För ”HÖ, HALM, eller BHUSA”, skall texten ”OMFATTAS INTE AV RID/RID-S” infogas i 
fältet för anmärkning. 
 
Texten ”KETONER, N.O.S.” skall ändras till ”KETONER, FLYTANDE, N.O.S.”. 
 
Texten ”KVICKSILVER(II)SULFAT” skall ändras till ”KVICKSILVERSULFAT”. 
 
För ”PERKLORSYRA, vattenlösning med högst 50 vikt-% syra.”, skall texten 
”vattenlösning” strykas. 
 
För ”REFILLER TILL TÄNDARE”, skall texten ”(cigaretter)” strykas. 
 
Texten ”TRIBUTYLFOSFANER” skall ändras till ”TRIBUTYLFOSFAN”. 
 
För ”TÄNDARE”, skall texten ”(cigaretter)” strykas. 
 
3.3.1 Särbestämmelse 16. Inledningen till näst sista meningen skall lyda: ”Explosiva 
 prover som inte är fuktade eller flegmatiserade skall…”. Sista meningen skall 
 lyda: ”Explosiva prover som är fuktade eller flegmatiserade är begränsade till 
 25 kg.”. 
 
 Särbestämmelse 296. Punkt (c) skall lyda: 
 
 ”(c) batterier (ackumulatorer), för lagring av elektricitet,” 
 
 Särbestämmelse 529. Inledningen skall lyda: ”UN 0135 kvicksilverfulminat, 
 fuktat, får inte transporteras”. 
 
 Särbestämmelse 592. Ordet ”containrar” skall ändras till ”småcontainrar”. 
 
 En ny särbestämmelse 646 skall infogas med följande lydelse: 
 
 ”646 Kol som är aktiverat genom vattenånga omfattas inte av bestämmelserna 
  i RID/RID-S.”. 
 
Del 4 
 
4.1.4.1, I PP16, skall texten ”(ackumulatorer)” läggas till efter ”batterier” (tre gånger). 
P003  
 
P200, För UN 1010 BLANDNINGAR AV 1,3-BUTADIEN OCH  
D. Tabeller KOLVÄTEN, STABILISERADE, skall värdet ”0,55” i kolumnen för fyllning, 
 ändras till ”0,50”. 
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 För UN 1010 BLANDNINGAR AV 1,3-BUTADIEN OCH KOLVÄTEN, 
 STABILISERADE, skall kolumnen för ”Särskilda bestämmelser” innehålla 
 bokstäverna ”f,j,n”.  
 
 För UN 1060, fjärde raden, skall ”PROPADIEN” ändras till ”Propadien”. 
 
P502 PP28 skall lyda: ”För UN 1873 är i sammansatta förpackningar och i  

integrerade förpackningar endast innerförpackningar av glas och innerkärl av 
glas tillåtna.”. 
 

P801 Texten ”(ackumulatorer)” skall läggas till efter ”batterier” (fem gånger). 
 
P801a Texten ”(ackumulatorer)” skall läggas till efter ”batterier” (fem gånger). 
 
R001 Texten ”(se 4.1.3.3)” i spaltrubriken skall strykas. 
 
4.1.4.4, Det andra stycket skall ha följande lydelse: ”Gaskärl av metall med volym 
PR3 högst 150 liter skall ha en minsta godstjocklek av 3 mm, medan gaskärl av stål 
 med större volym och gaskärl av andra material skall ha en minsta godstjocklek 
 som garanterar motsvarande mekaniska hållfasthet.”. 
 
PR6 Följande text skall läggas till efter första stycket: 
 
 ”(a) gaskärlen skall vara tillverkade av stål, helt inklädda med bly eller annat 
  material som erbjuder samma skydd och försedda med lufttät förslutning. 
  Gaskärl av monellegeringar, av nickel eller med en innerbeklädnad av 
  nickel är också tillåtna, 
 (b) gaskärlens volym får inte överstiga 450 liter, 
 (c) gaskärlen får vara fyllda till högst 92 % av sin volym eller med högst 2,86 
  kg per liter kärlvolym,   
 (d) gaskärlen skall vara svetsade och dimensionerade för ett kalkyltryck på 
  minst 2,1 MPa (21 bar). Material och utförande skall i övrigt motsvara 
  tillämpliga bestämmelser i kapitel 6.2. För första kontroll av de ej inklädda 
  stålkärlen gäller tillämpliga bestämmelser i 6.2.1.5,  
 (e) förslutningsanordningarna skall så lite som möjligt sticka ut ovanför 
  gaskärlets ovansida och vara försedda med skyddskåpor.  
  Förslutningar och kåpor skall förses med tätningar av ett material, som är 
  okänsligt för den korrosiva verkan av brom. Förslutningarna skall befinna 
  sig i gaskärlets övre del, så att de aldrig kan komma i ständig kontakt med 
  vätskefasen, 
 (f) gaskärlen skall vara försedda med anordningar som gör det möjligt att 
  ställa dem stabilt på deras botten. De skall på sin överdel vara försedda 
  med anordningar (ringar, flänsar etc), som möjliggör hantering och som är 
  provade med dubbla nyttolasten. [ U
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 Gaskärlen skall innan de tas i bruk genomgå täthetsprovning med ett tryck på 
 minst 200 kPa (2 bar) . 
 Täthetsprovningen skall upprepas vartannat år och följas av en invändig 
 kontroll av gaskärlen och en kontroll av taravikten. 
 Täthetsprovningen och den invändiga kontrollen skall företas under 
 övervakning av en av behörig myndighet godkänd kontrollant. 
 På gaskärlen skall följande vara angivet på lätt läsbart och varaktigt sätt: 

- namn eller symbol för tillverkaren och gaskärlets nummer, 
- beteckningen ”brom”, 
- gaskärlets taraviktb) och högsta tillåtna viktb) hos det fyllda gaskärlet, 
- datum (månad, år) för första kontroll och för senast genomförda 
 återkommande kontroll, 
- stämpel för den kontrollant som genomfört provning och kontroll.”. 

 
4.2.4.2.6, För UN 1082, andra kolumnen, skall ”(KÖLDMEDIUM R 1113)” strykas. 
T50 
 
4.3.2.2.1 (c) Texten ”mindre giftiga eller frätande ämnen” skall ändras till ”mindre giftiga 

eller mindre frätande ämnen”. 
 
4.3.2.3.1 Den gråa skuggningen av ”17” skall tas bort. 
 
4.3.4.1.2 För tankkod L4BH, efter ”6.1T4II, III”, skall följande rad infogas: 
 ”6.1T5II, III”. 
 
 För tankkod L10CH, efter ”6.1T4I”, skall följande rad infogas: ”6.1T5I”. 
 
Del 5 
 
5.1.2.1 Sista meningen skall lyda: ”Om en och samma etikett föreskrivs för olika 
 kollin behöver den bara sättas fast en gång på det extra ytteremballaget.”. 
 
5.3.4.1 Texten ”, 5.3.1.3, 5.3.1.4 och 5.3.1.6” skall ändras till ”och 5.3.1.3 till 5.3.1.6”. 
 
5.3.5 Avsnittet skall ha följande lydelse: 
  
 ”Cisternvagnar för kondenserade eller kylda kondenserade gaser skall märkas 
 med ett kontinuerligt, cirka 30 cm brett, icke-reflekterande orangefärgat band2), 
 som går runt tanken i höjd med tankens centrumlinje.”. 
 
 Den nya fotnoten 2) skall ha följande lydelse: ”Se anm i 5.3.2.2.1.”. 
 
5.4.1.1.6 I första stycket, efter ” ”TÖMD IBC-BEHÅLLARE”,” skall texten ” ”TÖMD 
 STORFÖRPACKNING”,” infogas. 
  

 I första stycket, skall texterna ” ”TÖMD VAGN” ”, respektive  ” ”TÖMD 
CONTAINER”,” ersättas med ” ”TÖMD SMÅCONTAINER”, ”TÖMD 
STORCONTAINER” ELLER ”TÖMD VAGN”,”. 
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 I första stycket, efter ”numret på klassen”, skall texten ”för senaste last” 
infogas. 

 
 I andra stycket, skall texten ”UN-numret och officiell transportbenämning för 
senaste last” ersättas med ”UN-numret, officiell transportbenämning och i 
förekommande fall förpackningsgruppen för senaste last”. 

 
5.4.1.1.9 Ett nytt stycke med följande lydelse skall infogas: 
 
 ”De i 5.4.3 i ADR/ADR-S föreskrivna skriftliga instruktionerna skall bifogas 
 fraktsedeln.”. 
 
5.4.1.2.1 (b) I 5.4.1.2.1 (b) skall första meningen lyda: ”Vid samemballering av flera olika 
 godsslag skall godsbeskrivningen innehålla UN-nummer enligt kapitel 3.2, 
 tabell A, kolumn 1 och benämningen som anges i versaler i kolumn 2, för 
 samtliga ämnen eller föremål.”. 
 
Del 6 
 
6.1.6.2 För klass 5.1 och rubriken ”Oxiderande vätskor utan sekundärfara”, skall 
 ”(klassificeringskod A1)” ändras till ”klassificeringskod O1)”. 
 
 För klass 5.1 och ”Oxiderande vätskor utan sekundärfara”, skall ”(UN 
 2984)6)” ändras till ”(UN 2984)5)”. 
 
6.2.1.4.2- I dessa avsnitt saknas fotnot 1) längst ned på sidan 678. En fotnot 1)  
6.2.1.4.3 skall infogas längst ned på sidan med följande text: ”Om godkännande land 

inte är medlemsstat i COTIF eller fördragspart i ADR, behörig myndighet i en 
medlemsstat i COTIF eller fördragspart i ADR.”. 

 
6.2.1.7 Inledningen av första stycket skall lyda: ”Återfyllningsbara gaskärl skall vara 
 försedda med följande tydligt läsbara och varaktiga märkning:”. 
 
6.2.1.7.1, Texten ”utrustningsdetaljer” skall ersättas med ”utrustningsdetaljer och  
(d) och (h)  tillbehör”. 
 
6.3.2.2 I första meningen, skall texten ”förutom att det ämne som skall transporteras  

 ersätts med vatten…” ersättas med ”förutom att ett flytande eller fast 
smittförande ämne skall ersättas med vatten…”. 

 
6.3.2.9 Hänvisningen i (a) skall ändras till ”6.3.2.5 (a)”. 

 
6.5.3.2.7 Styckets slut skall lyda: ”…fysikaliska eller kemiska egenskaperna hos 
 materialet.”. 
 
6.7.3.6.1 I sista meningen skall texten ”tanken” ändras till ”tankskalet”. 
 
6.8.2.5.2 Den femte strecksatsen i den högra kolumnen skall lyda: ”officiell 
 transportbenämning på de ämnen som transporteras11),”. 
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6.8.3.4.9 Texten ”kylda kondenserade gaser eller gaser lösta under tryck” skall ersättas 
 med ”komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser”. 
 
6.8.3.5.11 I den vänstra och den högra spalten skall en ny femte strecksats infogas med 

följande lydelse: 
 
”- tankkoden enligt certifikatet (se 6.8.2.3.1) med batterivagnens (vänstra 
spalten) / MEG-containerns (högra spalten) faktiska provtryck,”. 
 
Den tidigare femte strecksatsen, nu sjätte strecksatsen, skall ha följande 
lydelse: 
 
”- gasens officiella transportbenämning samt dessutom den tekniska 
benämningen14) för de gaser som är tillordnade en N.O.S.-benämning, för 
vilken batterivagnen (vänstra spalten) / MEG-containern (högra spalten) 
används för att transportera,”. 
 
Fotnot 16) skall strykas och fotnoterna 17), 18) och 19) numreras om till 16), 
17) och 18). 

 
6.8.4 (e) I TM6 skall ”och batterivagnar” strykas. 
 
6.9.1.2 I 6.9.1.2 skall ”tankar” ersättas med ”tankcontainrar av fiberarmerad plast”. 
 
6.9.4.4.1 Texten ”tank eller” skall strykas. 
 
Del 7 
 
7.2.4, Andra meningen, efter ”öppna vagnar”, skall texten ”eller containrar”infogas.  
W2 
 
W9 Särbestämmelse W9 skall ha följande lydelse: 
  
 ”Kollina skall transporteras i täckta vagnar, vagnar med öppningsbart tak 
 eller i slutna containrar.”. 
 
7.5.2.1 I tabellen för samlastning i 7.5.2.1 skall hänvisningen ”a)” strykas i tredje 
 raden (1.4), nionde kolumnen (4.1+1). 
   
 Dessutom skall hänvisningen inuti tabellen ändras till ”se 7.5.2.2”. 
 
7.5.11 I 7.5.11, CV33, (1.1), (d), tabell A, skall rubriken ”Områden till vilka 
 allmänheten inte har regelbundet tillträde” ändras till ”Områden till vilka 
 allmänheten har regelbundet tillträde”. 
 
 
BILAGA S 
 
10.1.2 Texten ”bilaga A” skall ändras till ”bilaga 1”. 
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