
Kategori 
Krav til transport af Farligt gods inkl. Max mängder och 
artiklar som får medföras 

 Ammunition / Vapen  Vapen  
För alla skjutvapen gäller att det ska finnas giltigt EU-Vapenpass eller liknande som 
medföljer vid transporten.  
Dokumentationen skall vara tillgänglig för inspektion utav antingen 
bokningspersonalen, hamnens säkerhetspersonal eller fartygets besättning. 
 
Personer som transporterar skjutvapen, bör vara uppmärksamma på kravet om 
säker förvaring utav både vapen och ammunition.  
 
Ammunition  
Maximalt 1000 patroner av UN 0012 och UN 0014 i klass 1.4S per fordon, (vilka bör 
transporteras i originalförpackning), är tillåtet utan dokumentation. 
 
Mängder som överstiger detta, skall deklareras och transporteras i enlighet med 
bestämmelserna i den fulla IMDG-koden.  
 
Vapen och ammunition skall i övrigt hanteras i enlighet med gällande regler i Dansk 
och Svensk vapenlagstiftning 

Gas flaskor  Propan / Butan / Helium - maximalt 3 cylindrar, vars samlade vikt ej får överstiga 47 
kg får medföras. 
Flaskorna skall förvaras ordentligt ’surrade’. 
För tömda och rengjorda cylindrar krävs att man kan uppvisa certifikat.  

Hybridbilar och 
liknande 

Endast erkänt framställda modeller med standardspecifikationer alternativt bilar 
som innehar dokumentation för eventuella justeringar som har utförts utav 
kompetent och certifierad mekaniker, får transporteras ombord.  

Dyk-utrustning Maximalt 6 cylindrar per fordon får medföras utav storleken 'F' eller mindre vilken 
innehåller antingen UN1002 (Komprimerad luft), UN1072 (OXYGEN), UN3156 
(Komprimerad gas) eller Oxiderande N.O.S (Oxygen, Nitrogen).  
 
Notera att storleken F har en vattenkapacitet på 9,4 liter, med dimensionerna 930 
mm x 140 mm eller upp till 60 L samlad vattenkapacitet´. 
 
Fartygets befälhavare skall informeras om cylindrarna innan ombordlastning.  
Inget annat farligt gods (tex. Klass 2.1 brandfarliga gaser, Klass 3 brandfarliga 
vätskor) får transporteras i samma fordon som dykgaserna.  

Hushållsartiklar Maximalt 10 L brandfarlig färg eller liknande produkter får medföras. 
Engångsbehållare för gasbränder eller liknande får innehålla maximalt 1 L.  

Brandsläckare Små brandsläckare med en maximal totalvikt om 5 kg är tillåtet per 
fordon/husvagn/trailer. 

Fyrverkerier Fyrverkerier får ej medtagas i privata fordon.  

Djurfoder För ’liten’ djurtransport får max 3 balar av standardstorlek medföras. Balarna skall 
övertäckas om de hålls utanför fordonet.  
För ’stor’ djurtransport får ytterligare balar transporteras inne i fordonet. Dock 
maximalt 3 balar per djur.  

Personliga 
tillhörigheter som 
transporteras i eget 
bagage  

Personliga hygienartiklar och hudvårdsartiklar såsom hårspray och toalettartiklar får 
medföras. 
Litium-batterier som är en del utav vanligt elektronisk utrustning såsom kamera, 
laptops, leksaker och liknande får också medföras. 



Självutlösande 
livvästar samt 
pyroteknik 

Godkända nödbloss samt livvästar får medföras. Maximalt 6 räddningsvästar, 6 
signalljus, 4 fallskärmsbloss och 2 röksignaler för användning i fritidsbåtar får 
medföras. 

Medicinskt syre  Privata fordon som används för at transportera sjuka eller handikappade människor, 
får medföra maximalt 6 cylindrar av storlek 'F' eller mindre cylindrar (dvs. upp till 60 
L samlad vattenkapacitet) innehållande UN 1072 ( Komprimerad OXYGEN). 
  
Patienten skall kunna uppvisa intyg ifrån läkare som  påvisar patientens behov av 
läkemedlet.  
Vidare skall befäl ombord på fartyget informeras om att flaskorna medförs och 
gasen får endast användas i områden där rökning ej är tillåtet.  

Bensin / Diesel  Får medföras om det förvaras i ändamålsenlig och säker behållare. Maximal mängd 
som får medföras per fordon är 25 L. Behållaren skall vara väl ’surrad’. Om mängden 
överstiger 5L per fordon skall fartygets befäl informeras. 

 


