
Sammanfattning av de viktigaste ändringarna i 
IMDG-koden (40-20) 
 
Färre omfattande ändringar än normalt, vilket bl a har sin grund i att 
restriktioner kopplat till pandemin har försvårat genomförandet av möten.  
 
Koden har uppdaterats för att harmoniseras med den 21:a utgåvan av FN:s 
modellregler.  
 

Kapitel 1 
Flera ändringar i definitionslistan i kapitel 1.2 med bl a en ny definition för 
”Dosrat” samt ändringar i en del befintliga definitioner. 
 
Den vägledande förteckningen över farligt gods med hög riskpotential i 
1.4.3.1.2 har uppdaterats för att återspegla tillägget av det nya UN-numret 
gällande kategori A i klass 6.2.  
 

Kapitel 2 
Ändringar särskilt för klass 6.2 i 2.6.3 och för klass 7 i 2.7.2. För 
radioaktiva ämnen i klass 7 ingår de nya klassificeringskriterierna för SCO-
III. 
 

Kapitel 3 
• I 3.1.2.9 anges att för vattenförorenande ämnen (marine pollutants) 

behöver den officiella transportbenämningen (proper shipping name) 
kompletteras med teknisk benämning endast för N.O.S och inte 
längre för andra gruppbenämningar. 

• Ändringar i vissa separationsgrupper bl a tillägg av fyra alkoholater i 
SGG18- Alkalier (UN 1289, 1431. 3206 och 3274). 

• Ändringar för flera UN-nummer i farligtgodslistan t ex har alla 
explosivämnen med förpackningsinstruktion P130 nu även tilldelats 
LP101 och SP 392 har tilldelats för flera komprimerade gaser (ex 
UN 1066).   

• Flera ändringar i särbestämmelserna bl a finns 7 nya sär-
bestämmelser och SP 76 och SP 951 har tagits bort.  

• SP 274 lyder nu att den tekniska benämningen inte kan vara den 
officiella transportbenämningen (proper shipping name) för något 
UN-nummer. Detta med undantag av UN 3077 och UN 3082 där den 
tekniska benämningen kan vara ett namn som visas med versaler i 
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kolumn 2 i förteckningen över farligt gods, förutsatt att detta namn 
inte innehåller ”N.O.S.” och att särbestämmelse 274 inte anges i 
kolumn 6.  

• Följande nya UN-nummer införs: 
 

- UN 0511 – SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRONISKA  
- UN 0512 – SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRONISKA  
- UN 0513 – SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRONISKA 
- UN 3549 – MEDICINSKT AVFALL, KATEGORI A,  

SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR eller MEDICINSKT 
AVFALL, KATEGORI A, SOM ENDAST PÅVERKAR 
DJUR 

 

Kapitel 4 
• Flera ändringar gällande befintliga förpackningsinstruktioner samt några 

nya har även lagts till. 
• P801 som gäller för batterier under UN 2794, 2795 och 3028 är helt 

utbytt. 
 

Kapitel 5 
• Måtten på märkningen för litiumbatterier har minskats något och får nu 

vara kvadratisk.  
• Kravet på att inkludera flampunkten i godsdeklarationen har reviderats 

för att förtydliga att det gäller för vätskor som både har en primär- och 
sekundärfara i klass 3.  

• När litiumbatterier eller -celler transporteras under SP 376 eller SP 377 
ska texten ”DAMAGED/DEFECTIVE” och “LITHIUM BATTERIES 
FOR DISPOSAL” eller “LITHIUM BATTERIES FOR RECYCLING” 
läggas till på godsdeklarationen. 

• Det nya avsnittet 5.5.4 ”Farligt gods i utrustning som används eller är 
avsedd att användas under transport” har lagts till. Denna typ av 
utrustning är undantagen kraven i IMDG-koden under förutsättning att 
ett antal betingelser är uppnådda. 

• Vid transport av UN-tankar med kylda kondenserade gaser ska 
avsändaren i godsdeklarationen ange datum då den faktiska hålltiden 
upphörenligt följande: 
”END OF HOLDING TIME:………… . . (DD/MM/YYYY)”. 
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Kapitel 7 
• De stuvningsbestämmelser som gäller för vattenförorenande ämnen 

(marine pollutants) i 7.1.4.2 gäller nu även för smittförande ämnen 
under UN 2814, 2900 och 3549.  

• En ny hanteringskod, H5, för smittförande ämnen i klass 6.2 har införts. 
• Ändring av stuvningskategori gällande avfall i SW22. 
• SG27, SG28 och SG34 som gäller för vissa explosivämnen har ändrats 

från ”på avstånd från” till ”separerad från”. 
• SG 53 har reviderats.   
 

EmS-guiden 
• Har uppdaterats och reviderats för att spegla nya uppgifter i kolumn 15 i 

farligt godslistan.    
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