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

2006:9 
Utkom från trycket  
den 13 december 2006 

Statens räddningsverks föreskrifter om 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods; 

beslutade den 6 december 2006. 
 

Statens räddningsverk föreskriver1 följande med stöd av 16 § förordningen 
(2006:311) om transport av farligt gods.  

Inledande bestämmelser 
1 § Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods skall, enligt 
11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods, utse en eller flera 
säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon annan lämnar 
farligt gods för transport. 

Säkerhetsrådgivaren skall under verksamhetsledningens ansvar verka för att 
skador i samband med transporterna förebyggs.  

I denna författning finns ytterligare bestämmelser om säkerhetsrådgivare 
och om undantag från kravet på säkerhetsrådgivare.  

                                                 
1 Jfr rådets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och kompetens hos 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar  
(EGT L 145, 19.6.1996, s. 10, Celex 31996L0035), 

rådets direktiv 2000/18/EG av den 17 april 2000 om minimikrav vid examinering av 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar  
(EGT L 118, 19.5.2000, s. 41, Celex 32000L0018), 

rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT L 319, 12.12.1994, s. 7, Celex 
31994L0055), senast ändrat genom rådets direktiv 2004/111/EG (EUT L 365, 10.12.2004, 
s. 25-26, Celex 32004L0111), och  
rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 25,  
Celex 31996L0049), senast ändrat genom rådets direktiv 2004/110/EG (EUT L 395, 
10.12.2004, s. 24, Celex 32004L0110). 
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Definitioner 
2 § De termer och begrepp som används i lagen (2006:263) om transport 
av farligt gods har samma betydelse i denna författning. 

Med ADR-S avses här Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) 
om transport av farligt gods på väg och i terräng, eller annan författning som 
trätt i dess ställe. 

Med RID-S avses här Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:8) 
om transport av farligt gods på järnväg, eller annan författning som trätt i 
dess ställe. 

Med IMDG-koden avses här Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(SJÖFS 2005:15) om transport till sjöss av farligt gods i förpackad form 
m.m., eller annan författning som trätt i dess ställe. 

Undantag 
3 § Undantag från kravet på att ha säkerhetsrådgivare, enligt 11 § lagen 
(2006:263) om transport av farligt gods, gäller för den som 

1. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods i 
enlighet med undantagsbestämmelserna i avsnitt 1.1.3, 2.2.7.1.2, 
särbestämmelserna i kapitel 3.3 eller bestämmelserna om begränsad 
mängd i kapitel 3.4 i bilaga A till ADR-S och i bilaga 1 till RID-S,  

2. lämnar avfall för inrikes transport under förutsättning att avfallet 
kommer från den egna verksamheten, att avfallet definieras som 
farligt avfall enligt 4 § avfallsförordningen (2001:1063), att avfallet 
är inplacerat i förpackningsgrupp III i del 2 i ADR-S eller i RID-S 
och att hanteringen av avfallet inte utgör verksamhetens huvud- 
eller biverksamhet,  

3. vid enstaka tillfällen lämnar farligt gods för transport eller 
transporterar farligt gods lokalt i anknytning till anläggnings-, 
byggnads-, industri-, jordbruks- eller skogsarbetsområden i enlighet 
med bestämmelserna i avsnitt 13.2.2 i bilaga S till ADR-S, 

4. med traktor, terrängvagn eller motorredskap transporterar farligt 
gods till anläggnings-, byggnads-, industri-, jordbruks eller 
skogsarbetsområden i enlighet med bestämmelserna i kapitel 13.2 
i bilaga S till ADR-S, 

5. vid enstaka tillfällen lämnar farligt gods för transport eller 
transporterar farligt gods i mindre förpackningar till återvinning 
eller bortskaffande i enlighet med bestämmelserna i del 16 i bilaga 
S till ADR-S, 

6. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods i 
enlighet med bestämmelserna om begränsad mängd i kapitel 3.4 i 
IMDG-koden, 
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7. vid enstaka tillfällen lämnar farligt gods för sjötransport eller vid 
enstaka tillfällen transporterar farligt gods till sjöss, under 
förutsättning att risken är liten för sådana skador som avses i 2 § 
första stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods, 

8. transporterar farligt gods som ingår i fartygs driftutrustning,  
9. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods som 

omfattas av de undantag som följer av Bestämmelser för Civil 
Luftfart – Driftbestämmelser, BCL-D, 1.14, (LFS 1984:2) om 
transport av farligt gods och magnetiskt material, och ICAO Doc. 
9284-AN/905 Technical Instructions for the Safe Transport of 
Dangerous Goods (ICAO-TI), del 1, kapitel 2, 

10. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods i 
enlighet med föreskrifterna i Bestämmelser för Civil Luftfart – 
Driftbestämmelser, BCL-D, 2.3, (LFS 1989:20), om luftfart i 
förvärvssyfte med helikopter, moment 26.6, eller 

11. vid enstaka tillfällen för eget bruk och utan ersättning i luftfart 
lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods. 

Undantag från kravet på att ha säkerhetsrådgivare gäller också för polis-
myndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen när de lämnar eller 
transporterar farligt gods i enlighet med bestämmelserna i kapitel 18.1 i 
bilaga S till ADR-S. Detsamma gäller polismyndigheter och AB Svensk 
Bilprovning när de utför inspektion och kontrollbesiktning av fordon i 
enlighet med bestämmelserna i kapitel 18.2 i bilaga S till ADR-S. 

Statens räddningsverk får också i enskilda fall medge undantag från 
tillämpningen av denna författning i den utsträckning det är tillåtet med 
hänsyn till rådets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning och 
kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, 
järnväg eller inre vattenvägar. Sådana undantag får även medges för 
motsvarande fall för luft- och sjötransport av farligt gods. 

Säkerhetsrådgivarens uppgifter 
4 § Säkerhetsrådgivaren skall 

1. se till att bestämmelserna i lagen om transport av farligt gods och 
bestämmelser som meddelats med stöd av denna lag efterlevs, 

2. ge råd angående tillämpningen av de bestämmelser som avses i 1., 
och 

3. upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen. 

Årsapporten enligt första stycket skall arkiveras i fem år och på begäran 
uppvisas för Statens räddningsverk. 

5 § Säkerhetsrådgivaren skall se till att det finns anpassade rutiner och 
metoder bland annat för att 

1. identifiera farligt gods som transporteras eller lämnas för transport, 
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2. följa de särskilda krav som gäller för transportmedel och utrustning 
för transport av farligt gods, när sådana skall anskaffas, 

3. kontrollera utrustning som används för transport, lastning eller 
lossning av farligt gods, 

4. säkerställa att berörda arbetstagare genomgår anpassad utbildning 
och att denna dokumenteras, 

5. kunna agera snabbt och effektivt vid eventuella olyckor eller tillbud 
under transport, lastning eller lossning av farligt gods,  

6. undersöka och vid behov upprätta rapporter över olyckor, tillbud 
eller allvarliga regelöverträdelser under transport, lastning eller 
lossning av farligt gods, 

7. förhindra nya olyckor, tillbud eller allvarliga regelöverträdelser, 
8. ta hänsyn till lagar, förordningar och särskilda krav för transport av 

farligt gods vid val av underleverantörer, 
9. säkerställa att den personal som utför lastning, lossning eller 

transport farligt gods har erforderliga instruktioner, 
10. öka medvetenheten om farorna vid transport, lastning eller lossning 

av farligt gods, 
11. säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som skall 

medföras i transportmedlet motsvarar gällande bestämmelser, 
12. kontrollera att bestämmelserna för lastning och lossning följs, och 
13. säkerställa att det finns en uppdaterad skyddsplan i enlighet med 

delavsnitt 1.10.3.2. i ADR-S och RID-S. 

6 § Säkerhetsrådgivaren skall ansvara för att en rapport lämnas till 
verksamhetsledningen om en olycka inträffat där det farliga godset medfört 
skada på människor, egendom eller miljön. Även allvarliga tillbud till 
sådana olyckor skall rapporteras. En rapport om en olycka eller ett tillbud 
skall snarast lämnas till Statens räddningsverk på de formulär som 
myndigheten tillhandahåller. 

För olyckor och tillbud som inträffar vid sjö- eller lufttransport, får 
rapportering göras på de formulär som Sjöfartsinspektionen respektive 
Luftfartsstyrelsen tillhandahåller. 

Rapportering enligt första och andra stycket motsvarar rapportering enligt 
avsnitt 1.8.5. i ADR-S och RID-S. 

Examination 
7 § Säkerhetsrådgivaren skall ha kunskap om riskerna med och reglerna 
för transport av farligt gods samt om säkerhetsrådgivarens uppgifter. Dessa 
kunskaper prövas vid en examination som består av ett skriftligt prov 
anpassat till det eller de transportslag säkerhetsrådgivaren skall ansvara för i 
enlighet med bilaga 1. 
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8 § Statens räddningsverk utfärdar intyg över godkänd examination  
enligt 7 §. Intyget gäller i fem år. 

Giltighetstiden för intyget kan förlängas med fem år i taget från utgångs-
datum, under förutsättning att innehavaren genomgått och godkänts vid 
förnyad examination enligt 7 §. Examinationen kan genomföras upp till tolv 
månader före giltighetstidens utgång. 

Meddelande om utsedd säkerhetsrådgivare 
9 § Den som skall ha säkerhetsrådgivare skall omgående meddela till 
Statens räddningsverk vem eller vilka personer som utsetts. Meddelandet 
görs på formulär som myndigheten tillhandahåller. 

Erkännande av utländskt godkännande 
10 § Säkerhetsrådgivare som godkänts vid examination i någon annan stat 
som är medlem i Europeiska unionen eller part i avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES), får verka som säkerhetsrådgivare för 
motsvarande verksamheter i Sverige. 
 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007, då Statens räddningsverks 
föreskrifter (2002:3) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods skall 
upphöra att gälla. 
 
Statens räddningsverk 
 
 
GÖRAN GUNNARSSON 
 
 
 
 Ann-Sofie Eriksson 
 (Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet) [ U
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Bilaga 1 

Prov för säkerhetsrådgivare 
Provet enligt 7 § skall minst omfatta följande ämnesområden. 

Område Land Sjö Luft 

Risker med transport av farligt gods 

− olycksorsaker 

− konsekvenser av en olycka 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

Klassificering av farligt gods 

− metoder för klassificering av 
lösningar och blandningar 

− struktur hos ämnesförteckningen, 
klasser av farligt gods och 
klassificeringskriterierna 

− egenskaper hos transporterade 
farliga ämnen och föremål, 
fysikaliska och kemiska samt 
toxikologiska egenskaper 

 

X 
 

X 
 
 

X 

 

X 
 

X 
 
 

X 

 

X 
 

X 
 
 

X 

Allmänna bestämmelser för 

− förpackningar 

− tankar och tankcontainrar (slag, 
kodning, märkning, konstruktion, 
första och återkommande kontroll) 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Bestämmelser om  

− märkning och etikettering av 
förpackning 

− applicering av storetiketter 

− märkning med orangefärgade 
skyltar 

 

X 
 

X 

X 

 

X 
 

X 

X 

 

X 

Uppgifter i godsdeklaration, Shippers 
Declaration 

X X X 

Försändningssätt och försändningsvillkor 
(komplett last, transport i bulk, transport i 
IBC-behållare, transport i containrar, 
transport i fasta eller avmonterbara tankar) 

X X X 

Transport av passagerare X  X 

Förbud och försiktighetsåtgärder vid 
samlastning 

X X X 

Separation av gods X X X 

Begränsning av transporterad mängd och 
undantagna mängder 

X X X 

Säkring av last X X X 
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Område Land Sjö Luft 

Åtgärder vid lastning och lossning 

− fyllnadsgrad 

− rengöring respektive avgasning 
före lastning och efter lossning 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

Utbildning av personal och 
fordonsbesättning 

X X X 

Handlingar som skall medföras 

− transporthandling 

− skriftliga instruktioner 

− fordonscertifikat 

− förarintyg 

− övriga handlingar 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Säkerhetsinstruktioner; tillämpning av 
instruktioner och användning av personlig 
skyddsutrustning 

X X X 

Övervakningskrav (parkering) X  X 

Trafikregler och -inskränkningar X  X 

Utsläpp av miljöskadliga ämnen vid drift 
eller olycksfall 

X X X 

Bestämmelser för transportutrustning X   
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