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1 Syfte 

Att säkerställa hanteringen av farligt gods inom Region Skåne 
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2 Omfattning 

Denna rutin omfattar de krav som ställs på den verksamhet och personal som avsänder någon 

form av farligt gods till transport på landsväg, flyg, tåg eller sjötransport skall hanteras för de 

inom Regions Skånes verksamhet vanligast förekommande transporterna av farligt gods. 

 

3 Definitioner 

Farlig gods: Med farligt gods avses gods som i samband med transport kan förorsaka skada 

på människa, miljö eller egendom. Hanteringen är reglerad och definierad i internationella 

regelverk 

Avsändare: Med avsändare avses den person eller arbetsenhet som packar och avsänder kolli. 

T ex avdelning, mottagning, laboratorier etc. 

Transportör: Med transportör menas den som transporterar farligt gods, med eller utan avtal. 

Mottagare: Med mottagare menas den som mottager farligt gods  

 

4 Referenser 

Hanteringen av farligt gods är i huvudsak reglerad i följande regelverk. 

• Lag (2006:263)  

• SFS 2006:311 Förordning om transport av farligt gods. 

• SRVFS 2006:9 Statens räddningsverks föreskrift om säkerhetsrådgivare för transport av 

farligt gods 

• ADR-S: Farligt gods på landsväg 

• RID-S Farligt gods på järnväg 

• DGR: Farligt gods på flyg 

• IMDG: Farligt gods i sjöfart. 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006263-om-transport-av-farligt-gods_sfs-2006-263
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2006311-om-transport-av-farligt_sfs-2006-311
https://www.msb.se/externdata/rs/924e2bc6-3e24-46f1-9b99-d51a2e20cb09.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/924e2bc6-3e24-46f1-9b99-d51a2e20cb09.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/7889a57c-6a5a-4460-bceb-a47a6fbcc6d5.pdf
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5 Ansvar 

5.1 Verksamhetsansvar 

Ansvarig chef för avdelning/motsv som avsänder farligt gods ansvarar för att godset är rätt 

förpackat, märkt och dokumenterat 

Ansvarig chef ansvarar även att berörda medarbetare har korrekt utbildning för att kunna 

utföra arbetsuppgiften. 

Varje inblandad person ska ha minst en så kallad 1.3utbildning enligt ADRs. Vid vissa fall 

krävs en grundutbildning enligt 8.1(certifikat) enligt ADR,s 

 

Felaktigt förpackat eller deklarerat gods är straffsanktionerat med personligt straffrättsligt 

ansvar eller i vissa fall företagsbot.  

Förare som transporterar farligt gods och där förpackning eller fordon inte uppfyller kraven, 

eller saknar behörighet för typen av transport är personligt ansvarig för transporten. Avvikelse 

är straffsanktionerad, vanligen med ordningsbot. 

5.2 Säkerhetsrådgivare 

I överensstämmelse med föreskriften om säkerhetsrådgivare (SRVFS 2006:9) skall finnas en 

eller flera certifierade säkerhetsrådgivare för farligt gods inom Region Skåne. 

Säkerhetsrådgivaren har en rådgivande funktion till verksamheten för att säkerställa att rutiner 

utrustning och förpackningsmaterial uppfyller gällande lagstiftning. Säkerhetsrådgivaren 

biträder verksamhetsansvarig vid inköp av fordon för transport av farligt gods, utrustning och 

kompetenskrav för transporter och godshantering.  

 

Säkerhetsrådgivaren skall enligt lag avge årlig rapport. Avvikelser mot regelverk och 

incidenter och olyckor rapporteras i årsrapporten. Allvarliga olyckor och incidenter 

rapporteras direkt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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5.3 Ansvarsfördelning Farligt Gods 
 

Avsändare:  

 

Med avsändare avses den person eller arbetsenhet som packar och avsänder kolli. T ex 

avdelning, mottagning, laboratorier etc. 

 

 

 

 Personalgrupper: 

• Laboratoriepersonal 

• Sjuksköterskor 

• Undersköterskor 

• Vaktmästare 

• Annan personal som hanterar prover eller avfall. 

 

Avsändaren ska försäkra sig om att: 

 

• Det farliga godset är rätt klassificerat och tillåtet för transport 

• Det farliga godset är rätt förpackat och märkt 

• Att de för transporten nödvändiga handlingar medföljer transporten (godsdeklaration) 

• Att godsdeklarationen skrivs ut i minst två exemplar. En arkivera, en medföljer godset 

• Att godsdeklarationen sparas i minst 3 år 

 

 

Transportören: 

 

Med transportör menas den som transporterar farligt gods, med eller utan avtal. 

 

Transportören ska försäkra sig om att: 

 

• Det farliga godset är tillåtet för transport. 

• Handlingar enligt regelverket finns med under transporten. 

• Fordonet är rätt utrustat för transporten 

• Att eventuell märkning och etikettering är gjord på fordonet. 

• Transportören ska följa lokala trafikregler. 
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Mottagare: 

 

Med mottagare menas den som är angiven som mottagare. Mellanlagring eller slutdestruktion 

Mottagaren får ta hjälp av andra exempelvis godsmottagare.  

 

 

Lastare/lossare: 

 

Med lastare/lossare menas den som lastar och eller lossar 

Lastare kan i vissa fall vara avsändare. 

 

6 Genomförande 

6.1 Förpackningsmaterial 

Vanligast förekommande godsslagen för farligt gods inom Region Skåne är diagnostiska 

prover, radioaktiva ämnen, samt farligt avfall. Gods som skall transporteras utanför byggnad 

eller sjukhusens kulvertsystem skall placeras i förpackning som uppfyller kraven i 

föreskrifterna för farligt gods. Förpackningsmaterial skall granskas och godkännas av 

säkerhetsrådgivare i samband med upphandling.  

 

Endast enligt nedanstående beskrivningar anvisat förpackningsmaterial får lova att 

användas.  

 

Diagnostiska prover: Enbart av Region Skåne upphandlade och anvisade förpackningar får 

lov att användas. 

Smittförande avfall: Anvisade förpackningar skall anges i avfallshandboken 

6.2 Transport av farligt gods 

Vid transport av farligt gods föreligger särskilda krav på fordonet samt utrustning och 

skyltning av fordonet. Förare av transporten skall ha giltigt ADR-certifikat. Särskild 

godsdeklaration och transportinstruktioner skall bifoga transporten. 

För diagnostiska prover med ingen eller begränsad smittfarlighet (UN 3373) är en 

funktionsspecifik utbildning enligt kap 1.3 ADR tillräcklig. Det finns även andra undantag 

som tex UN 3291 under 333 kg. 
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Beställs transport från transportör som inte är knuten till Region Skånes interna 

transportorganisation skall avsändaren förvissa sig om att transportören har fordon med 

föreskriven utrustning och föraren giltigt tillstånd att utföra transporten. Utöver kraven för 

farligt Godshantering tillkommer laboratoriernas krav på hanteringen av prover och 

blodkomponenter. 

6.3 Vanligast förekommande godsslag 

6.3.1 Diagnostiska prover 

Allmän beskrivning av kraven för att skicka diagnostiska prover med smittrisk finns 

beskrivna i Smittskyddsinstitutets beskrivning ” Packa provet rätt”. Instruktionen revideras 

kontinuerligt. Aktuell version av instruktionen skall efterföljas. 

Om förpackning innehåller torris skall någon av sjukhusens postcentraler kontaktas för 

upplysning av aktuella krav. 

 

Diagnostiska prover med smittrisk (UN 3373) 

Förpackning anvisas i smittskyddsinstitutets information. ”Packa provet rätt” 

Diagnostiska prover ska packas enlig förpackningsinstruktion P 650 ADR,s del 3 

 

 

Smittfarliga prover kategori A, (UN 2814). 

Dessa prover skall skickas direkt till diagnostiserande lab. T ex smittskyddsinstitutet.(ej 

via något av sjukhusens interna laboratorier)  

Med kategori A avses prover med eller med misstanke om virus i riskklass 3 enligt AFS 

2005:1. Hit räknas te x Ebola virus och liknande. Se Smittskyddsinstitutets anvisning ”packa 

provet rätt”. 

Specifika krav på transport. För transport kontakta Skånetransport eller säkerhetsrådgivaren.  

Prover tillhörande UN 2814 ska packas enligt förpackningsinstruktion P620 ADR,s del 3 

 

6.3.2 Avfall 

Farligt gods förekommer i följande avfallsslag 

• Smittförande avfall 

• Giftigt avfall 

• Radioaktivt avfall 

• Kemiskt avfall 
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• Byggavfall 

Instruktion för byggavfall skall finnas inom Regionservice 

 

• Smittförande avfall 

 

Rutiner för hantering av smittförande och kemiskt avfall skall finnas beskrivet i 

avfallshandboken.  

Smittförande /stickande/skärande avfall UN 3291 ska förpackas enligt förpacknings 

instruktion P621 ADR,s del 3 

 

Avfall tillhörande UN 2814 ska packas enligt förpackningsinstruktion P620 Adr,s del 3 

 

Högriskavfall typ Ebola UN 3549 skall packas enligt bilaga I och II Multilateralt avtalet 

M317 

Länk Multilateralt avtal M317 

Länk godsdeklaration UN 3549 

 

 

 

6.4 Radioaktiv material 

Rutiner utfärdas av strålskyddsfysiker i samarbete med säkerhetsrådgivare. 

Anvisningar för lågradioaktivt avfall skall om det förekommer i verksamheten finnas angivet i 

avfallshandboken.. 

 

6.5 Gaser 

Vid transport på väg ska utfärdad rutin användas. 

Instruktion Transport av gasflaska i fordon 

 

 

7. Dokumentation 

Korrekt ifylld godsdeklaration ska medfölja godset i de fall det behövs. 

Tillhandahålls av avsändaren 

http://msl.i.skane.se/verk_miljo/M317,%20Transport%20av%20fast%20medicinskt%20avfall,%20Kategori%20A.pdf#search=m317
http://msl.i.skane.se/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b494321E5-2025-43B8-A557-C97BF86DA2E9%7d&file=Mall%20Godsdeklaration%20f%C3%B6r%20smittf%C3%B6rande%20avfall.doc&action=default
http://regionservicevls.i.skane.se/publicerade-styrda-dokument/PublishingRepository/29a1a850-660c-49d2-85c6-d9d433d5e714/Instruktion%20transport%20av%20gas%20i%20fordon.doc


Region Skåne 
Dokumentslag 

Styrande 

Dokumenttyp 

Rutin 
 

Faktaägare: 

 Mats Eneberg 
Godkänd av  

Thorbjörn Lindhqvist 

Titel/Rubrik : 

Hantering av farligt gods inom Region Skåne 
Godkänd datum 2019-09-11 
Version 2.0 

Gäller för: 

Region Skåne 
Sida 8 av 8 

 

 

 

Skriftlig instruktion ska medfölja transporten. Tillhandahålls av transportören 

Id-handling(körkort) 

Utbildningsbevis ADR certifikat 

Godsdeklaration skrivs ut i två exemplar avsändaren arkiverar ett exemplar i minst 3 år ett 

exemplar medföljer godset, 

Undantag från godsdeklaration är Diagnostiska prover UN 3373 om de är korrekt packade. 

 

 

8. Olycka och tillbud 

 

Alla olyckor och tillbud ska rapporteras till verksamhetens säkerhetsrådgivare samt närmsta 

chef. Rapportering ska ske i Region Skånes avvikelse system Avic, 

Olyckor och tillbud ska rapporteras till MSB senast en månad efter inträffad händelse 

om de uppfyller vissa kriterier.  

Verksamhetens säkerhetsrådgivare bedömer kriterierna och rapporterar till MSB 

 

 

9 Användbara länkar 

Folkhälsomyndigheten: Packa provet rätt 

 

Folkhälsomyndigheten 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/laboratorieanalys/information-for-bestallare/packa-provet-ratt.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/laboratorieanalyser-och-tjanster/information-for-bestallare/transport-mikrobiologiska-analyser/
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