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Mottagning av farligt gods vid universitetets 
godsmottagningar 

Bakgrund 
Denna rutin vänder sig till personal vid Uppsala universitet som är ansvarig för eller delaktiga i 
mottagning av farligt gods vid universitetets godsmottagningar. Rutinen berör personal som är 
ansvarig för att arbetsuppgifter inom detta område utförs samt de som utför arbetsuppgifterna. 

 
Organisation och ansvarsfördelning 
Områdesföreståndaren har, som en del i sitt arbetsgivaransvar, ansvar för att dokumenterad 
riskbedömning görs och att rutiner och instruktioner tas fram. All personal vid godsmottagningen har 
ansvar för att följa beslutade åtgärder, rutiner och instruktioner. 

 
Riskbedömning 
Vid riskbedömningen är det lämpligt att dels utgå från de arbetsmoment som ingår i mottagandet av 
farligt gods, dels de inneboende faror som det farliga godset har. Vid bedömning av riskerna kan 
uppgifter om inträffade olyckor och tillbud med fördel användas. Blanketter för riskbedömning finns 
på universitetets hemsida1. 

 
Lokala rutiner och instruktioner 
Vid varje godsmottagning ska det finnas skriftliga rutiner och/eller instruktioner kring mottagandet 
av farligt gods, som bygger på dessa riktlinjer. Rutinerna och instruktionerna ska på ett handfast och 
enkelt sätt beskriva de olika moment som utförs, eller kan behöva utföras vid ex. en nödsituation, vid 
godsmottagningen. 

 
Utbildning 
De personer som är delaktiga i transport och hantering av farligt gods ska vara utbildade i de krav 
som ställs på deras arbete, innan de utför sina arbetsuppgifter. Varje berörd medarbetare ska ha 
förståelse för de lokala rutiner och instruktioner som gäller på arbetsplatsen. I lagstiftningen2 delas 
utbildningen upp i tre delar: 

• allmän utbildning, som innefattar de allmänna villkoren i bestämmelserna för transport av 
farligt gods, 

• funktionsspecifik utbildning som innefattar de specifika bestämmelserna som rör 
personalens specifika arbetsuppgifter och 

• säkerhetsutbildning som innefattar hantering av risker och faror som transport av farligt 
gods kan medföra. 

 

1 Se Medarbetarportalen., Sök ”riskhantering”. Blanketter finns både för ”Enkel riskhantering” och ”Riskhantering 
med riskmatris”. 
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, kap 1.3 
(ADR-S) 



4 

UPPSALA UNIVERSITET RUTIN FÖR MOTTAGNING AV FARLIGT GODS 

2021-10-14 
 

 
 
 

 

UFV 2019/1989 
Annie Engström 
kemikaliesamordnare 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Faror med farligt gods 
Begreppet farligt gods är ett samlingsnamn för allt gods som på grund av sina egenskaper och 
inneboende faror, kan skada människor, egendom eller miljö. Godset delas in i grupper, så kallade 
klasser, efter sin inneboende fara, så att varje klass innehåller grupper av gods som har liknande 
inneboende faror. Ex. tillhör alla vätskor som är brandfarliga klassen Brandfarliga vätskor. I Bilaga 1 
finns en kort sammanställning av de olika klasserna och dess inneboende farliga egenskaper. 

 
Transportkedjan 
Enligt lagstiftningen om transport av farligt gods3 börjar transporten redan hos avsändaren när 
godset transportförbereds. Transporten avslutas när mottagaren tagit emot godset. De delaktiga i 
transportkedjan är huvudsakligen avsändaren, transportören, lossaren och mottagaren. Vid 
universitetet finns också en slutmottagare som är beställaren av godset. Transporten mellan 
mottagaren och slutmottagaren ingår dock inte i lagstiftningens definition på farligt gods-transport. 

 
Avsändare 
Avsändaren ska se till att godset är klassificerat, märkt och etiketterat enligt lagstiftningen. 
Avsändaren ansvarar också för att godset är korrekt förpackat och att den dokumentation som krävs, 
i form av ex. godsdeklaration är korrekt utformad och följer med godset. Avsändaren lämnar över 
det transportförberedda godset till transportören. 

 
Transportör 
Transportören förflyttar det farliga godset till den plats som avsändaren angivit. Transportören 
ansvarar för att transportmedlet, ex bilen, uppfyller lagstiftningens krav i fråga om utrustning och 
skyltning/märkning. Transportören ansvarar för att skriftliga instruktioner finns på ett språk som 
alla i fordonet förstår. Transportören har ansvar för godset under förflyttningen fram till 
överlämnandet till mottagaren. 

 
Mottagare 
Mottagarens ansvar för godset börjar vid överlämnandet från transportören. Universitetet tar alltså 
över ansvaret för godset vid mottagningstillfället. 

 
Slutmottagare 
Vid universitetet utgörs slutmottagaren av den person som är beställare av godset. 

 
Mottagning av farligt gods 
Det farliga gods som tas emot vid universitetets godsmottagningar är i princip endast styckegods, 
som ofta levereras som paket i mindre förpackningar. 

 
 
 
 
 

3Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, kap 
1.4 (ADR-S).
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Identifiering 
Det farliga godset kan urskiljas från annat gods genom emballagets märkning och etikettering. På 
varje kolli ska följande information finnas, se figur 1: 

• Godsets UN-nummer4
 

• Etiketter som upplyser mottagaren om godsets inneboende fara 

• Riktningspilar, som visar hur kollit ska orienteras. 

All märkning ska vara väl synlig och läsbar. 

 
 
 

UN 1090 
 
 

Figur 1. Exempel på märkning av kolli. Detta gods innehåller ett ämne med UN-nummer 1090 
(aceton). Den röda etiketten visar att ämnet är en brandfarlig vätska. Flamman visar att 
ämnet är brandfarligt och siffran 3 talar om att ämnet tillhör klass tre, dvs brandfarliga 
vätskor. Riktningspilarna visar vad som är upp och ner på godset. 

Godset kan också ha skickats enligt undantagsreglerna och kan då istället vara märkta med etiketten för 
begränsad mängd (figur 2a) eller reducerad mängd (figur 2b). 

 

                   

  
Figur 2a. Etikett för begränsad mängd  Figur 2b. Etikett för reducerad mängd  
     

 Samtliga klassers etiketter finns i Bilaga 1. 
 
Kontroll 
Mottagaren ska kontrollera att antal kollin stämmer överens med godsdeklarationen. Mottagaren ska 
också kontrollera att det farliga godset är märkt enligt ovan och att godset inte är skadat. Om 
mottagaren anser att något vid mottagandet inte är betryggande, ex samlastning av farligt gods med 
livsmedel, ska detta rapporteras till intendenten och universitetets säkerhetsrådgivare. 

 
Kvittens 
Mottagaren ska alltid kvittera det gods han eller hon tar emot. Kvittensen ska alltid ske vid 
mottagningstillfället. Den kan vara skriftlig, genom underskrift på transportsedel, eller elektronisk. 

 
 

4 UN-nummer är identifikationsnummer av det farliga godset bestående av fyra siffror. 
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Mellanlagring 
Det är mycket viktigt att förvaringen av det farliga godset på godsmottagningen ska vara kortvarig. I 
godsmottagningen ska det finnas lämpliga utrymmen för förvaring. Vid utformning av utrymmena 
ska hänsyn tas till godsets farliga egenskaper. Endast behörig personal ska ha åtkomst till det 
mellanlagrade godset. 

 
Intern transport 
Den interna transporten från godsmottagning till slutmottagare ska utföras så att risken för olyckor, 
ex spill, minimeras. Transportvägarna ska vara bestämda på förhand och de ska i möjligaste mån 
utgöras av korridorer där studenter och personal utan kännedom om riskerna med farligt gods inte 
har tillträde. Farligt gods ska alltid transporteras på en för ändamålet avsedd vagn. Det är förbjudet 
att åka i samma hiss som det farliga godset. 

De interna transportvägarna som inte går ut på allmän väg omfattas inte av lagstiftningen för 
transport av farligt gods. 

 
Överlämning till slutmottagare 
Slutmottagaren är den egentliga beställaren på institutionen/motsvarande av det farliga godset. På 
intendenturområdet ska det finnas system eller rutiner för överlämnandet, som säkerställer att godset 
når sin rätta slutmottagare. Slutmottagaren, eller ett ombud denne utsett, bör kvittera det mottagna 
godset vid överlämnandet. 

 
Olyckor och tillbud 
All personal som tar emot farligt gods ska ha kännedom om hur man ska agera vid en olycka och ett 
tillbud. Områdesföreståndaren ansvarar för att en lokal handlingsplan för nödvändiga åtgärder och 
prioritering i samband med olyckor och tillbud fastställs och anslås. 

 
Utbildning 
För att kunna agera korrekt i en nödsituation och hantera olyckor och tillbud ska personal som 
hanterar farligt gods i godsmottagningen ha följande utbildning: 

• Allmän brandskyddsutbildning 

• Hjärt- och lungräddning och första hjälpen. 
 
Utrustning 
Vid varje godsmottagning ska det åtminstone finnas utrustning för första hjälpen, avspärrning och 
sanering. Utrustningen ska vara anpassad till de risker som hanteringen kan medföra. All personal på 
godsmottagningen ska kunna använda utrustningen. 

 
Rapportering 
Alla olyckor och tillbud där farligt gods är inblandat ska rapporteras till 
universitetets säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg. 

 
Lagstiftning 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på 
väg och i terräng (ADR-S). Länk till senaste versionen finns på MSB's hemsida om transport 
av farligt gods.

https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/transport-av-farligt-gods/
https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/transport-av-farligt-gods/
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Bilaga 1. Sammanställning av de olika farligt gods - 
klasserna 
Sammanställningen innehåller en kort beskrivning av respektive klass och dess inneboende farliga 
egenskaper. Symbolerna visar hur kollin i varje klass ska etiketteras. 

 
 
 
 
Explosiva ämnen 
och föremål (klass 1) 
De explosiva ämnena kan vara fasta eller flytande. I denna klass ingå t.ex. pyrotekniska föremål som 
nyårsraketer. Sannolikheten för en olycka med explosiva ämnen ska ske anses vara liten medan 
konsekvenserna av en olycka kan bli mycket allvarliga. Universitetet hanterar endast i undantagsfall 
explosiva ämnen. 

 
 
 
 
 
 
 
Gaser (klass 2) 
I denna klass ingår gaser med olika farliga egenskaper. T.ex. kan gaserna vara brandfarliga, giftiga 
och oxiderande. Gaserna kan vara komprimerade, som i en gastub, kondenserade, d.v.s. gaser som 
delvis är flytande eller kylda kondenserade gaser, som ex. flytande kväve. I denna klass ingår också 
aerosolbehållare. 

 
 

Brandfarliga vätskor (klass 3)  
En brandfarlig vätska är en vätska som har en flampunkt5 på högst 60°C. Risken med de brandfarliga 
vätskorna är att de avger ångor som tillsammans med luft kan bilda en antändbar blandning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Def av flampunkt: den lägsta temperaturen hos en vätska då den avger ånga i en sådan mängd att en antändbar 
blandning med luft bildas. 
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Brandfarliga fasta ämnen mm (klass 4.1) 
I denna klass ingår fasta ämnen som lätt kan antändas vid kontakt med öppen låga och självreaktiva 
ämnen som kan antändas genom värme, självantändning eller stöt utan att syre finns närvarande. De 
brandfarliga fasta ämnena är pulverformiga, korniga eller pastaartade. Vissa ämnen i denna klass ger 
vid brand upphov till giftiga gaser. Universitetet hanterar endast i undantagsfall ämnen tillhörande 
denna klass. 

 

Självantändande ämnen (klass 4.2)  
I denna klass ingår ämnen som kan antändas eller självupphettas i kontakt med luft. Flertalet ämnen i 
denna klass är mycket reaktiva och många av dem reagerar med andra ämnen. Universitetet hanterar 
endast i undantagsfall ämnen tillhörande denna klass. 

 
 
 
 
 
 

Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser 
med vatten (klass 4.3) 
Som namnet antyder ingår ämnen som tillsammans med vatten utvecklar gaser som är brand- 
farliga. Den vanligaste gasen som utvecklas är vätgas som tillsammans med luft bildar en explosiv 
blandning (knallgas). För att skydda ämnen i denna klass mot luftens fuktighet förvaras och 
transporteras de i en inert skyddsvätska. Om ämnen i denna klass börjar brinna ska naturligtvis inte 
vatten användas som släckmedel. 

 

Oxiderande ämnen (klass 5.1)  
De oxiderande ämnena innehåller syre som kan frigöras vid uppvärmning. De oxiderande ämnena 
kan därför underhålla en brand. 
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Organiska peroxider (klass 5.2) 
Alla organiska peroxider innehåller både bränsle, i form av kolkedjor, och syre i samma molekyl, 
vilket gör att förutsättningarna för brand och explosion finns ”inbyggt” i ämnet. Beroende på vilken 
typ av organisk peroxid det gäller kan reaktionen startas av värme, friktion, stötar eller vid kontakt 
med föroreningar. Vissa känsliga organiska peroxider måste därför transporteras under kontrollerad 
temperatur. Ofta är dock de organiska peroxiderna blandade med stabilisatorer för att minska 
reaktionsbenägenheten. 

 

Giftiga ämnen (klass 6.1)  
Ämnen i denna klass har sådana egenskaper att de vid kontakt med människor kan orsaka allvarlig 
skada eller död. 

 

Smittförande ämnen (klass 6.2)  
De smittförande ämnena innehåller bakterier, virus, parasiter, svampar eller andra mikroorganismer 
som kan sprida sjukdom till människor och djur. 

 
 
 
 
 
 
Radioaktiva ämnen (klass 7) 
Ämnen i denna klass utsänder joniserande strålning som kan leda till skador på människor, djur och 
miljö. 

 

Frätande ämnen (klass 8)  
Frätande ämnen kan vid kontakt snabbt förstöra hud och slemhinnor. I denna klass ingår också 
ämnen som kan orsaka skador på stål och aluminium. 
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Övriga ämnen (klass 9) 
I denna klass finns ämnen med sådana farliga egenskaper som inte täcks in av de övriga klasserna. 
Exempelvis tillhör de miljöfarliga ämnena denna klass. Dessa ämnen märks med 
miljöfarlighetssymbolen, ”döda fisken och trädet”. 
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