1 Checklista Märkning av styckegods
1.1

SJÖREGLER

Vid märkning och etikettering av kollin för sjötransport gäller allmänt att godset skall
märkas och etiketteras med:
Proper shipping name (korrekt transportbenämning)
UN nummer föregånget av UN
Etikett för den klass ämnet hör till (primärfara)
Etikett för eventuell sekundärfara
Marine Pollutant etikett vid behov
Om godset transporteras som LIMITED QUANTITY skall det märkas med UN
nummer i en romb vars sidor är 100 mm. Det går även bra att skriva LQ i romben, om
det finns flera olika UN nummer i förpackningen, se exempel nedan:

1.2

VÄGREGLER

Vid märkning och etikettering av kollin för transport på väg gäller allmänt att godset skall
märkas och etiketteras med:
UN nummer föregånget av UN
Etikett för den klass ämnet hör till
Etikett för eventuell sekundärfara
Hanteringsetikett nr11 vid behov
IBC-behållare över 450 liter max 3000 liter skall förses med UN nummer och
etiketter på två motsatta sidor. I övrigt betraktas en IBC behållare som ett kolli och
inte som en container.
Klass 2 produkter skall vara märkt med UN nummer etikett och den officiella
transportbenämningen. För Aerosoler (sprayflaskor) räcker det med att kollit
märkt med UN 1950 Aerosoler samt med etikett.

2 (2)

För klass 1 och 7 finns det specialregler gällande märkningen, vilka måste
beaktas i ADR-S. Vilken typ av märkning som krävs för respektive ämne skall
alltid kontrolleras i regelverket, då det föreligger krav utöver de allmänna
reglerna.
Extra ytteremballage t ex plastade pallar eller vagnar skall förses med samma
märkning som godset inuti, om inte märkningen syns tydligt genom plasten
respektive vagnen.
Tömda ej rengjorda förpackningar skall vara märkta och etiketterade som om
förpackningen var full.
Gods som transporteras som värdeberäknad mängd (under 1000 poäng) skall
vara märkt på samma sätt som en fullvärdig farligt gods transport.

Då godset förpackats i enlighet med de undantagsregler som finns i kapitel 3.4
BEGRÄNSAD MÄNGD upphör de flesta kraven i ADR-S att gälla.
Ett kolli paketerat i enlighet med kraven för begränsad mängd behöver endast märkas
med UN nummer i en romb vars sidor är 100 mm. Det går även bra att skriva LQ i
romben, om det finns flera olika UN nummer i förpackningen, se exempel nedan:
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