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vanligen används vid transport av farligt gods till sjöss, vilka egenskaper de har samt vilka
kemikalier och annat farligt gods som får fraktas i dessa.
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gods och huvuddelen av arbetet består av en presentation av de kontaktade företagen och
deras produkter. I början görs även en kort beskrivning av vad man bör veta och tänka på
vid val av transportbehållare.
Avslutningsvis sammanfattas hur man lämpligast märker en behållare innehållande farligt
gods.
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INLEDNING:

När man ska transportera ett ämne som klassas som farligt gods är det viktigt att man väljer
en behållare som tål de hårda förhållandena som råder vid transporten. Behållaren måste
vara gjord av ett material som passar det fraktade ämnet. Ingenting får läcka ut under
transporten och inga reaktioner får ske mellan det fraktade ämnet och behållarens material.
Rekommendationer för vilka förpackningstyper som får användas för ett visst ämne finns
beskrivet i IMDG-koden ( International Maritime Dangerous Goods Code ). För att kunna
tolka denna kod måste man bl.a veta hur indelningen av ämnena är gjord samt vad olika
beteckningar står för. En liten presentation av just detta följer nedan.

Klassificering och beteckningar:

Indelning av kemikalier i klasser:

Enligt Förenta Nationernas rekommendationer delas de ämnen som är skadliga för
människan, miljön eller annat material och gods, dvs de ämnen som hör till farligt gods, in i
nio olika klasser i IMDG-koden. Vilken typ av ämnen som hör till varje grupp presenteras
nedan.

Klass: Typ av ämne:

1 Explosiva ämnen
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2 Gaser ( permanenta, komprimerade,
lösta eller djupkylda )

3 Brandfarliga vätskor

4 Brandfarliga fasta ämnen

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider

6 Giftiga ämnen och smittämnen

7 Radioaktiva ämnen

8 Frätande ämnen

9 Diverse farliga ämnen

Varje klass delas sedan in i underklasser som representerar olika typer av ämnen som tillhör
samma huvudklass.

Förpackningsgrupp:

Förutom undergrupp så tilldelas varje ämne en förpackningsgrupp ( undantag för klass 2,
delvis klass 6.2 och klass 7 ) som talar om hur farligt ämnet är. Om man vet hur ett ämne
påverkar omgivningen, så anger förpackningsgruppen hur stor denna påverkan är. Varje
behållare märks sedan med X, Y eller Z enligt nedan. Exempelvis kan ett giftigt ämne
tilldelas följande förpackningsgrupp:

Förpackningsgrupp:   Varans farlighetsgrad:     Märkning av tillåten förpackning:

              I     Hög farlighetsgrad          X

             II                      Medelhög farlighetsgrad     X eller Y

            III      Låg farlighetsgrad   X, Y eller Z

UN-nummer:

Egentligen är UN-numret det enda som man behöver veta när man ska välja förpackningstyp
för ett ämne. UN-nummret är benämningen på ”United Nations” fyra identifieringssiffror
som är specifika för ett ämne eller en grupp av ämnen som tillhör farligt gods.
I början på IMDG-koden finns en förteckning som är uppbyggd på UN-nummer. Om man
vet ett ämnes UN-nummer kan man gå in där och på så sätt få reda på vilken sida ämnet står
beskrivet i IMDG-koden och därigenom hitta de förpackningsregler som krävs för just det
ämnet. Om man behöver hjälp med tolkningen av IMDG-koden kan man vända sig till
Sjöfartsverket ( se källförteckning, övriga telefonkontakter, sid 69 ).
Om UN-numret tillhör en grupp av ämnen så står det N.O.S efter en generell beteckning.
Detta betyder Not Otherwise Specified. Exempelvis:

UN-nummer: Beteckning:
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1760 Corrosive Liquids N.O.S

Även ifall ett det står N.O.S. efter en generell beteckning måste de riktiga namnen skrivas ut
på de farliga beståndsdelarna i det som fraktas i behållaren. På så sätt får man reda på de
farliga egenskaperna hos det fraktade godset.
IMDG-koden tar upp ca 4000 olika namn på ämnen som räknas till de vanligaste vid frakt
av farligt gods. De grupper eller ämnen som presenteras under en generell beteckning
räknas till lite mer sällan transporterat farligt gods.

Generella förpackningsregler för transport av farligt gods till sjöss:

Allmänt gäller att farligt gods ska förpackas i förpackningar av bra kvalitet som håller för
hård hantering vid transport dvs inte börjar läcka vid höjning i temperatur eller tryck i
omgivningen och dessutom klarar av eventuellt förekommande vibrationer vid transporten.
Ingen skadlig mängd av ett farligt ämne ska kunna komma ut ifrån förpackningen och detta
gäller för både nya och gamla förpackningar.
De delar som kommer i direkt kontakt med det fraktade ämnet får heller inte kemiskt eller
på något annat sätt påverkas av detta. Vid behov måste man använda någon typ av
innerförpackningar.

Inner- och ytterförpackningar:

För många ämnen används först en innerförpackning och sedan en ytterförpackning vid
transporter. Om man använder någon typ av innerförpackning måste man se till att denna
packas på ett sådant sätt att den inte går sönder eller punkteras. Sådana behållare som lätt
går sönder ska förpackas i en ytterförpackning av ett hållbart och passande material som inte
skadas eller försvagas om det skulle ske ett läckage. Exempel på sådana material som är
ömtåliga är bl.a glas, porslin och vissa plastmaterial.
Vid användning av inner- och ytterförpackning får inte sådana ämnen som reagerar häftigt
med varandra och ger farliga följder förpackas i samma ytterförpackning även ifall de först
är förpackade i en innerförpacking. Exempel på sådana reaktioner som kan ske är:

1. Reaktioner som orsakar en markant höjning i temperaturen

2. Reaktioner som utvecklar brandfarliga, giftiga eller andra farliga gaser.

3. Bildning av korrosiva substanser.

4. Bildning av ostabila substanser.

Förpackning av vätskor:

När man fyller en transportbehållare med vätska är det viktigt att man lämnar ett tomrum,
så att det inte sker ett läckage p.g.a. att vätskan expanderar för att den utsätts för förhöjda
temperaturer som ofta kan ske under transporter. En allmän regel är att vätskan inte helt ska
fylla behållaren vid en temperatur av 55ºC.
Vid förpackning av vätskor är det också viktigt att förpackningar som tål höga tryck används
vid transporten. I annat fall kan vätskan komprimeras och på så sätt orsaka läckage.

Gasutveckling i förpackningen:



5

En del ämnen som utsätts för t.ex. förhöjd värme eller någon annan förändring i
omgivningen kan utveckla gas. För sådana här ämnen bör man använda en förpackning som
har en inbyggd ventil. Innan man släpper ut gasen måste man dock försäkra sig om att den
inte är korrosiv, förorenande eller farlig på något annat sätt. Ventilen ska vara konstruerad
så att den inte förhöjer risken för läckage dvs en förpackning med ventil ska vara lika säker
som om förpackningen inte hade haft någon ventil.

Provning av förpackningarna:

Alla typer av förpackningar, oavsett om de är nya eller gamla, måste genomgå olika test för
att de ska få godkännas för transport. Innan en förpackning fylls och överlämnas till
transportanvändning inspekteras den så att den är fri ifrån korrosion, föroreningar eller
andra skadande ämnen. Om man upptäcker någon typ av försvagning hos förpackningen
slänger man den eller reparerar den tills den klarar testen.
För sjötransport gäller att förpackningen måste vara provad och godkänd enligt de
föreskrifterna som finns i IMDG-koden. I Sverige utförs provning och typgodkännande av
förpackningar för farligt gods av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ( SP ) i Borås ( se
källförteckning, övriga telefonkontakter, sid 69 ).

Tömda förpackningar:

En tom förpackning som har innehållit någon typ av farligt gods ska behandlas på samma
sätt som en fylld förpackning.

Friktionsfritt material:

Förpackningarnas material, speciellt när det gäller ytterförpackningar, måste vara relativt
friktionsfritt så att det vid transporten inte alstras någon värme p.g.a. friktion mellan
materialen i behållarna.

Fast ämne övergår till flytande:

En del fasta ämnen kan vid vissa temperaturer övergå till vätska. Vid förpackning av dessa
ämnen måste man välja en förpackning med ett material som även tål ämnet i vätskeform.
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Förpackningstyper för frakt av farligt gods:

Det finns en mängd olika förpackningar som ensamma eller i kombination är godkända för
transport av farligt gods. Vilka förpackningar som får användas för ett specifikt ämne finns
beskrivet i IMDG-koden. Nedan finns en presentation av de förpackningstyperna som är
vanligast, samt exempel på företag som tillverkar sådana här förpackningar.

Förpackningstyp: Exempel på tillverkare:

1) Fat:

Förutom dessa fat av ovanstående material så tillverkas även fat av aluminium och plywood.
Alla fat kan tillverkas med fast topp eller med avtagbart lock.
Istället för fat används ibland tunnor av trä.
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Förpackningstyp: Exempel på tillverkare:

2) Lådor:

Lådorna kan också tillverkas av stål, aluminium eller plast.

3) Säckar:

Säckar kan även tillverkas av papper och plastfolie.

4) Dunkar:

Alla typer av dunkar kan tillverkas med fast topp eller avtagbart lock.
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5) Kombination av behållare.

Som nämnts innan, använder man sig ofta av innerförpackningar som förpackas i
ytterförpackningar. Exempel på vilka de vanligaste kombinationerna är presenteras nedan.

Innerförpackning: Ytterförpackning:

                       

Exempel på tillverkare: Exempel på tillverkare:

Mellerud Plastemballage AB Hannels Industrier
Hannels Industrier Johannes østensjø & Co A/S
.SCA Packaging Van Leer Svenska AB div. Plåtemballage
.Förpackningsservice AB Van Leer Svenska AB div. Fiberemballage
Dynoplast A/S i Kongsvinger Van Leer Verpackungen i Köln
Foldy Pac Skultuna AB Foldy Pac Skultuna AB

Nefab Emballage AB
.SCA Packaging 
.Förpackningsservice AB

Som innerförpackning används oftast någon typ av plastdunk eller plastkärl och som
ytterförpackning lådor och fat av olika material.

IBC-behållare:

Vid transport av de flesta ämnen kan man använda sig av IBC-behållare ( Intermediate Bulk
Container ). Dessa behållare är väldigt stabila och hållbara och har en volym ifrån 0.25 m3

upp till 3 m3. Exakt hur stor volym som IBC-behållaren har beror på vilket ämne som ska
fraktas i den.

Regler vid konstruktion av en IBC-behållare:

* En IBC-behållare måste vara konstruerad så att den inte på något sätt påverkas av
omgivningen så att t.ex. föroreningar i luften påverkar innehållet. Man måste också
kunna tillsluta den på ett sådant sätt att inget innehåll kan läcka ut under normala
transportförhållanden dvs om det uppstår vibrationer eller temperaturhöjningar eller
liknande.

* Behållarens material måste vara sådant att det inte påverkas av det ämnet som ska fraktas i
behållaren och att materialet i sig självt inte påverkar det fraktade ämnet så att det reagerar
och bildar farliga föreningar.
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* Om man fraktar IBC-behållarna i större behållare ska även dessa vara tillverkade av ett
sådant material att de inte på något sätt påverkas av innehållet. Vissa ämnen kräver att IBC-
behållaren fraktas i en större behållare.

* Många IBC-behållare består av en innerbehållare och ett skyddande ramverk. Ramverket
måste vara konstruerat så att det inte stöter emot innerbehållaren hela tiden och på så sätt
orsakar denna skada. Innerbehållaren ska heller inte kunna komma utanför ramverket och
den tillhörande utrustningen ska inte påverkas av expansion av behållaren.

* Alla öppningar måste kunna stängas till och vara absolut täta så att inget läckage sker
under transporten.

* Sist men inte minst måste IBC-behållaren kunna klara av de test som görs vid god-
kännandet av behållaren.

En närmare beskrivning om vad som krävs av en viss IBC-behållare vid frakt av ett speciellt
ämne finns beskrivet i den allmänna inledningen till IMDG-koden.

                                                           

Exempel på företag som tillverkar IBC-behållare är:

Kaucon Oy AB
Promec A/S
GWS Finncont Oy
Van Leer Svenska AB ( div Fiberemballage )
Bison Sartek A/S
A/S Dynoplast Cipax
T&D Bison

Märkning av IBC-behållare:

Märkningen av en IBC-behållare som innehåller farligt gods sker på samma sätt som
märkningen av övriga mindre behållare för frakt av farligt gods ( se sida 58 ).
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Exempel på ämnen som får transporteras i IBC-behållare av plåt eller plast:

En IBC-behållare kan bestå av flera olika material. De vanligaste typerna är dock IBC av stål
och IBC av plast och i dessa får man transportera en rad olika ämnen i både fast och flytande
form.

Flytande ämnen:

Följande tabeller ger exempel på vätskor som får fraktas i ovannämnda IBC-behållare.

Klass 3 ( Brandfarliga vätskor ):

IBC-BEHÅLLARE IBC-BEHÅLLARE
UN-NUMMER: ÄMNE: KLASS: TILLSTÅND: AV PLÅT: AV PLAST:

1088 acetal 3.1 flytande X (4) ~~
1090 aceton 3.1 flytande X (4) ~~
1145 cyklohexan 3.1 flytande X (4) ~~
1190 etylformat 3.1 flytande X (4) ~~
1263 målarfärg 3.1 flytande X (1,2,4) ~~
1268 petroleumprodukter 3.1 flytande X (1,2,4) ~~

1091 acetonoljor 3.2 flytande X (4) X (4,8)
1114 bensen 3.2 flytande X (4) ~~
1120 butanoler 3.2 flytande X (4) X (4,5)
1206 heptaner 3.2 flytande X (4) X (4,5)
1282 pyridin 3.2 flytande X (4) X (4,5)
1294 toluen 3.2 flytande X (4) X (4,5)

1123 butylacetat 3.3 flytande X (4) X (4)
1170 etanol 3.3 flytande X (4) X (4)
2244 cyclopentanol 3.3 flytande X (4) X (4)
2514 bromobensen 3.3 flytande X (4) X (4)
2606 nitropropaner 3.3 flytande X (4) X (4)
1266 perfymprodukter 3.3 flytande X (4) X (4)

Tabell 1    Exempel på vätskor tillhörande klass 3 som får fraktas i IBC-behållare av plåt eller plast.

X = Får fraktas i denna typ av IBC-behållare.
¨¨ = Får ej fraktas i denna typ av IBC-behållare.
1 = Tillåten endast om ångtrycket inte överstiger 110 kPa vid 50ºC eller 130 kPa vid 55ºC.
2 = Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I är inte tillåtna.
4 = Tätt försluten utan kontakt med luft.
5 = Endast med myndigheters godkännande.
8 = Endast för ämnen med flampunkt 0ºC eller över och med myndigheters godkännande.
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Klass 5 ( oxiderande ämnen och organiska peroxider ):

En del organiska peroxider ur klass 5.2 ( UN-nummer 3109 och 3119 ) får transporteras i
IBC-behållare av stål eller plast, men det vanligaste är att man använder sig av en komposit
IBC-behållare ( se IMDG-koden, General Introduktion sid 0223 ).
Även en del ämnen ur klass 5.1 ( UN-nummer 3139 och 3210-3219 utom 3212 och
3215 ) får transporteras i IBC-behållare av plåt.

Klass 6 ( Giftiga ämnen och smittämnen ):

IBC-BEHÅLLARE IBC-BEHÅLLARE
UN-NUMMER: ÄMNE: KLASS: TILLSTÅND: AV PLÅT: AV PLAST:

1690 natriumflorid 6.1 flytande X X
1888 kloroform 6.1 flytande X X
2224 bensonitril 6.1 flytande X(4) X(4)
2525 etyloxalat 6.1 flytande X X
2515 bromoform 6.1 flytande X X
2224 bensonitril 6.1 flytande X(4) X(4)

Tabell 2   Exempel på vätskor ur klass 6 som får fraktas i IBC-behållare av plåt eller plast.

4 = Tätt försluten utan kontakt med luft.

Klass 8 ( Frätande ämnen ):

IBC-BEHÅLLARE IBC-BEHÅLLARE
UN-NUMMER: ÄMNE: KLASS: TILLSTÅND: AV PLÅT: AV PLAST:

3264 korrosiv vätska med 8 flytande X(2,4,5) X(2,4,5)
sura egenskaper,
oorganiska N.O.S.

3265 korrosiv vätska med 8 flytande X(2,4,5) X(2,4,5)
sura egenskaper,
organiska N.O.S.

3266 korrosiv vätska med 8 flytande X(2,4,5) X(2,4,5)
basiska egenskaper,
oorganiska N.O.S.

3267 korrosiv vätska med 8 flytande X(2,4,5) X(2,4,5)
basiska egenskaper,

organiska N.O.S.

 Tabell 3   Exempel på vätskor tillhörande klass 8 som får fraktas i IBC-behållare av plåt eller plast.

2 = Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I är inte tillåtna.
4 = Tätt försluten utan kontakt med luft.
5 = Endast med myndigheters godkännande.
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Fasta ämnen:

Klass 4:

IBC-BEHÅLLARE IBC-BEHÅLLARE
UN-NUMMER: ÄMNE: KLASS: TILLSTÅND: AV PLÅT: AV PLAST:

1309 aluminium i puderform 4.1 fast X X
1346 silikon i puderform 4.1 fast X X
1334 naftalen 4.1 fast X X
1350 svavel 4.1 fast X X
1313 kalciumresinat 4.1 fast X X
1330 magnesiumresinat 4.1 fast X X

1362 aktiverat kol 4.2 fast X(5,7) X(5,7)
1363 copra 4.2 fast X X
1385 natriumsulfid 4.2 fast X5 X5
1365 våt bomull 4.2 fast X X
2002 celluloidrester 4.2 fast X X
3174 titaniumdisulfid 4.2 fast X(5,7) X(5,7)

1394 aluminiumkarbid 4.3 fast X(5) ~~
1402 kalciumkarbid 4.3 fast X(5,6) ~~
1417 litiumsilikon 4.3 fast X(5) X(5)
1435 zinkaska 4.3 fast X X
3078 cerium 4.3 fast X(5) X(5)
2950 magnesiumgranulater 4.3 fast X X

Tabell 4  Exempel på fasta ämnen tillhörande klass 4 som får fraktas i IBC-behållare av stål eller plast.

5 =  Tätt försluten utan kontakt med luft.
6 =  Ämnen ur förpackningsgrupp I och II ska förses med sekundärt skydd.
7 =  Endast med myndigheters godkännande.

Klass 5:

IBC-BEHÅLLARE IBC-BEHÅLLARE
UN-NUMMER: ÄMNE: KLASS: TILLSTÅND: AV PLÅT: AV PLAST:

1438 aluminiumnitrat 5.1 fast X X
1452 kalciumklorat 5.1 fast X X
1485 kaliumklorat 5.1 fast X X
1493 silvernitrat 5.1 fast X X
1504 natriumperoxid 5.1 fast X(6,7) X(6,7)
1505 natriumpersulfat 5.1 fast X X

Tabell 5  Exempel på fasta ämnen tillhörande klass 5 som får fraktas i IBC-behållare av stål eller plast.

6 = Ämnen ur förpackningsgrupp I och II ska förses med sekundärt skydd.
7 = Endast med myndigheters godkännande.
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Klass 6:

IBC-BEHÅLLARE IBC-BEHÅLLARE
UN-NUMMER: ÄMNE: KLASS: TILLSTÅND: AV PLÅT: AV PLAST:

1558 arsenik 6.1 fast X X
1565 bariumcyanid 6.1 fast X(5,6) X(5,6)
1578 klorodinitrobensener 6.1 fast X X
1622 kvicksilverarsenat 6.1 fast X X
1658 nikotinföreningar N.O.S. 6.1 fast X(6) X(6)
2020 klorofenoler 6.1 fast X X

Tabell 6  Exempel på fasta ämnen tillhörande klass 6 som får fraktas i IBC-behållare av plåt eller plast.

5 =  Tätt försluten utan kontakt med luft.
6 =  Ämnen ur förpackningsgrupp I och II ska förses med sekundärt skydd.

Klass 8:

IBC-BEHÅLLARE IBC-BEHÅLLARE
UN-NUMMER: ÄMNE: KLASS: TILLSTÅND: AV PLÅT: AV PLAST:

1725 aluminiumbromid 8 fast X(5) X(5)
1805 fosforsyra 8 fast X X
1823 natriumhydroxid 8 fast X X
2331 zinkklorid 8 fast X X
1905 selensyra 8 fast X(6) X(6)
1907 soda lime 8 fast X X

Tabell 7  Exempel på fasta ämnen tillhörande klass 8 som får fraktas i IBC-behållare av plåt eller plast.

5 =  Tätt försluten utan kontakt med luft.
6 =  Ämnen ur förpackningsgrupp I och II ska förses med sekundärt skydd.

Klass 9:

IBC-BEHÅLLARE IBC-BEHÅLLARE
UN-NUMMER: ÄMNE: KLASS: TILLSTÅND: AV PLÅT: AV PLAST:

2212 blå asbest 9 fast X X
2590 vit asbest 9 fast X X
2211 polymeriska 9 fast X X

expanderbara korn
1841 acetaldehyd ammoniak 9 fast X X
1931 zinkditionit 9 fast X X
2071 ammoniumnitrat N.O.S 9 fast X X

typ B ( angriper organ )

Tabell 8  Exempel på fasta ämnen tillhörande klass 9 som får fraktas i IBC-behållare av plåt eller plast.
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Exempel på ämnen som inte får transporteras i en IBC-behållare av plåt eller plast:

De ämnen som får transporteras i en IBC-behållare är väldigt många. Däremot är det lättare
att tala om vad som inte får transporteras i en IBC-behållare. För IBC-behållare av både plåt
och plast finns speciella regler för vad som inte bör transporteras i dessa.

IBC-behållare av plåt:

Följande punkter talar om vilka kemikaliegrupper och annat farligt gods som inte bör
transporteras i en IBC-behållare av plåt:

* Ämnen tillhörande följande klasser:
klass 1 ( förutom samhanteringsgrupperna 1.1D och 1.5D ).
klass 2.
klass 5.2 ( förutom organiska peroxider av typ F ).
klass 6.2.
klass 7.

* Vätskor som:
tillhör förpackningsgrupp I.
har ett ångtryck som överstiger 110 kPa vid 50ºC eller 130 kPa vid 55ºC.
är förbjudna att fraktas i tankar.
är tillåtna att fraktas i tankar, men som har ett testtryck i tanken på 400 kPa.

* Fasta substanser:
av klass 4.1 och 4.2 som tillhör förpackningsgrupp I.
.av förpackningsgrupp I som upphettar sig själva eller har mer än två
.etiketter för sekundärrisker.
.av klass 4.3 och 5.1 som tillhör förpackningsgrupp I och har ”brandfara”
.som sekundärrisk.
som tillhör förpackningsgrupp I och har tårbildande effekter.

* Substanser som:
har en viktbegränsning p.g.a. säkerhetsskäl.
.har en etikett som innebär en sekundärrisk av samma slag som för
.grupperna i punkt 1 ovan.
kräver upphettning ombord.
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IBC-behållare av plast:

Följande punkter talar om vilka kemikaliegrupper och annat farligt gods som inte bör
transporteras i en IBC-behållare av plast:

* Ämnen tillhörande följande klasser:
klass 1 ( förutom samhanteringsgrupperna 1.1D och 1.5 D ).
klass 2.
klass 3.1.
klass 3.2 ( de vätskor som har en flampunkt under 0ºC ).
klass 5.2 ( förutom organiska peroxider av typ F ).
klass 6.2.
klass 7.

* Vätskor som:
tillhör förpackningsgrupp I.
har ett ångtryck som överstiger 110 kPa vid 50ºC eller 130 kPa vid 55ºC.
som är förbjudna att fraktas i tankar.
är tillåtna att fraktas i tankar, men som har ett testtryck i tanken på 400 kPa.

* Fasta substanser:
av klass 4.1, 4.2 och 4.3 som tillhör förpackningsgrupp I.
.av förpackningsgrupp I som upphettar sig själva eller har mer än två
.etiketter för sekundärrisker.
.av klass 5.1 som tillhör förpackningsgrupp I och har ”brandfara”
.som sekundärrisk.
som tillhör förpackningsgrupp I och har tårbildande effekter.

* Substanser som:
har en viktbegränsning p.g.a. säkerhetsskäl.
.av förpackningsgrupp I som upphettar sig själva eller har mer än två
.etiketter för sekundärrisker.
kräver upphettning ombord.
inte är tillåtna att förpackas i oformbara plastbehållare.
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UN-märkning av behållarna:

Varje typ av förpackning har i IMDG-koden tilldelats en siffra eller ett nummer och varje
material har tilldelats en bokstav. I samband med att förpackningen godkänns av SP märks
denna med en UN-märkning. En UN-märkning för ett stålfat kan till exempel se ut så här:

    UN    1A1/Y1.4/160/93/NL/VL824

Första siffran står för förpackningstypen, bokstaven för materialet och sista siffran står
    för avtagbart lock eller i det här fallet för fast topp.
    Bokstaven talar om vilken förpackningsgrupp ämnet tillhör.
    Decimaltalet står för testad specifik vikt ( densitet i kg/dm3).
.  Siffrorna står för testat tryck i kPa.
    Siffrorna står för tillverkningsåret.
    Bokstäverna är förkortningen på den stat som har gjort godkännandetestet.
    Sist står beteckningen på tillverkaren eller annan identifiering.

Förpackningregler för radioaktivt material:

Förutom de förpackningsregler som är allmänna för transport av farligt gods, så måste de
förpackningar som ska användas för transport av radioaktiva ämnen uppfylla de regler som
IAEA har utformat för det utsatta området. IAEA står för International Atomic Energy Agency
och deras regler ska säkra transporten av radioaktiva ämnen världen över. Reglerna ska
skydda landet, de som arbetar med transporten och omgivningen ifrån de effekter som ämnet
har på denna samt bevara egenskaperna hos ämnet. Detta kräver en förpackning som är
tillräckligt skyddande dvs består av ett material som är tillräckligt tjockt, tätt och
ogenomsläppligt för både strålning ifrån ämnet och ifrån omgivningen.

Det finns fyra olika typer av förpackningar som kan användas vid transport av farligt gods.
Vilken typ av förpackning man använder sig av beror på det ämnet som ska transporteras:

1/  ”Undantagsförpackningar”
2/  Industriella förpackningar
3/  Typ A-förpackningar
4/  Typ B-förpackningar

1/ ”Undantagsförpackningar”:
Dessa förpackningar innehåller så små mängder av det radioaktiva ämnet att 
man gör undantag för dem när det gäller utseende och regler.

2/ Industriella förpackningar:
De industriella förpackningarna används för de radioaktiva ämnena som tillhör

 grupperna LSA ( Low Specific Activity ) eller SCO ( Surface Contaminated
Objects ). En del av dessa ämnen har så låg aktivitet att de inte behöver 
förpackas speciellt vid transport. Exempel på en industriell förpackning ges på
nästa sida ( se bild 1 ).
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             Bild 1 Typisk industriell förpackning;
                        ett fat av stål för radioaktivt
                       material.

3/ Typ A-förpackningar:
Denna typ av förpackningar är tänkt att säkra transporten av mindre mängder
radioaktiva ämnen under en ”normal” transport dvs de ska tåla fall, vassa 
stick, väta och visst tryck ifrån förpackningar som staplas ovanpå. Dessa
förpackningar genomgår speciella test innan de kan godkännas. Exempel på en
typ A-förpackning ges nedan ( se bild 2 ).

    Bild 2  Typ-A-förpackningar för mindre
               mängder av radioaktivt material.

4/ Typ B-förpackningar:
Till skillnad ifrån A-förpackningarna, så är B-förpackningarna gjorda för att
transportera större mängder av radioaktiva ämnen. Det ställs betydligt högre 
krav på dessa förpackningar, eftersom de ska tåla hård hantering och tran-
sport. Bl.a genomgår dessa förpackningar ett test där man utsätter dem för 
tryck i minst åtta timmar motsvarande ett vattendjup på 15 meter, för att 
försäkra sig om att förpackningen tål att tappas i vattnet. Dessutom måste B-
förpackningarna även genomgå A-förpackningarnas test för att godkännas. 
Exempel på en B-förpackning ges på nästa sida ( se bild 3 ).
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        Bild 3  Typ-B-förpackning för större
                    mängder av radioaktivt material.
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FAT-TILLVERKARE:

Hannels Industrier:

Hannels Industrier är ett familjeföretag med ca 220 anställda med ett huvudkontor som
ligger i Falkenberg. Företaget är ett av de ledande i Sverige när det gäller tillverkning av
transportemballage som fat, hinkar och dunkar av plast, plåt och fibermaterial och deras
marknad täcker hela Skandinavien.
Ett av Hannels Industriers specialområden är farligt gods och de har ett brett sortiment som
är utvecklat för just detta ändamål. Typgodkännandebevisen för produkterna gjorda av SP,
visar också att dessa även är godkända för transport av farligt gods på sjön.

Sprund- och ringlåsfat:

Sprundfatet tillverkas av rostfri eller kallvalsad plåt. Manteln sammanfogas med motstånds-
svetsning och gavlarna och manteln sammanfogas i sin tur med en fals som är försedd med
en tätning av gummi. Fatet fylls på genom ett sprund som sitter på fatets toppgavel och detta
sprund försluts med en kapsyl.
Ringlåsfatet är tillverkat på samma sätt som sprundfatet, men överkanten på manteln är
kurlad. Detta ger en bättre tätning mot locket som här är avtagbart och spänns fast med
spännband. Vilken typ av lock och tätning som väljs beror på ämnet. Fattyperna tillverkas i
volymerna 60, 113 och 208 liter och används vid transport och lagring av fasta och flytande
ämnen bl.a kemikalier ( se bild 4 ).

           Bild 4   Sprund-och ringlåsfat för transport av flytande och fasta
                         varor bl.a kemikalier, 60-208 liter, Hannels Industrier.
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Combifat av plåt eller plast:

Stålfatet tillverkas av kallvalsad plåt och manteln sammanfogas med motståndssvetsning.
Gavlarna tillverkas ofta av galvaniserad plåt och dessa sammanfogas med manteln genom
dubbelfals. Plastbehållaren däremot består av blåst, högmolekylärt polyeten. Faten fylls på
genom två sprund på fatets toppgavel och dessa kan förseglas med kapsyler. Denna typ av fat
används för transport av flytande ämnen och tillverkas i volymerna 60 och 208 liter
( se bild 5 ).

                       Bild 5  Combifat för transport av flytande varor bl.a
              kemikalier, 60-208 liter, Hannels Industrier.

L-ringfat av plast:

Detta fat uppfyller kraven både för sjötransport, lagring och hantering av ett brett sortiment
av produkter. Både upptill och nedtill på fatet sitter en L-ringformad kant som ger fatet en
sådan styrka att det tillåts att hanteras som ett stålfat. Fatet används för transport av flytande
ämnen och har en volym på 208 liter ( se bild 6 ).

                      Bild 6  L-ringfat av plast för transport av flytande varor
            bl.a kemikalier, 208 liter, Hannels Industrier.
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Plastfat med avtagbart lock:

Fatet blåses av högmolekylär polyeten och är försett med ett avtagbart lock. Det försluts med
ett spännband av galvaniserad plåt eller polypropen och mellan mantel och lock sätts en
tätning av nitrilgummi. Mindre fat kan levereras med handtag. Fatet används för transport
och lagring av fasta och flytande varor och tillverkas i volymerna 60, 120 och 210 liter
( se bild 7 ).

                     Bild 7  Plastfat för transport av flytande och fasta
           varor bl.a kemikalier, 60-210 liter,
           Hannels Industrier.

Fiberfat:

Dessa fat tillverkas i tre olika typer: typ A, typ B och typ A/B som är en kombination av de
föregående två faten. För dessa fat görs många specialutförande på beställning. Fiberfaten
tillverkas med mantel, lock och botten av varierande tjocklek och kan levereras med
plastlock, fastvalsat lock, behandlad inner- och yttersida och dubbla mantlar. Storlek går
också att välja nästan helt fritt. Faten används vid transport av fasta ämnen och tillverkas i
volymerna 10-220 liter ( se bild 8 ).

                      Bild 8  Fiberfat för transport av fasta varor,
            10-220 liter, Hannels Industrier.
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Johannes østensjø & Co A/S:

Detta företag etablerades 1908 i Haugesund i Norge och har allt sedan dess varit engagerad i
rederi-, handels- och industriverksamhet. Johannes østensjø & Co A/S har många band till
utlandet, främst till de länder som ligger intill Nordsjön.
1984 byggde företaget en ny fabrik i Jelsa i Ryfylke. Fabriken skulle tillverka fat av plast och
det dröjde bara några år innan plastprodukterna tog överhand och blev huvudpunkten inom
produktionen.

Jelsafat och L-ringfat:

Jelsafaten är tillverkade av återvinningsbart polyetylen av hög densitet, som räknas som en
av de renaste plasterna i miljösammanhang. Locket tillsluts med en spännring och mellan
locket och manteln sitter en gummipackning som tätning.
Faten tillverkas i volymerna 60, 115, 120 och 210 liter. De fat som har en volym av 115
liter är specialtillverkade för en så effektiv fyllning som möjligt då faten skall packas i en
container. I faten kan farligt gods i form av både fasta och flytande varor transporteras
( se bild 9 ).
Även L-ringfaten är tillverkade av polyeten av hög densitet ( PEHD ). De är mycket tåliga och
kan behandlas på precis samma sätt som ett fat av stål. L-ringfatet tillverkas i två olika
modeller, antingen sprundfat eller skruvlocksfat. Faten används vid transport av många
flytande kemikalier och livsmedel ( se bild 10 ).

           

Bild 9   Jelsafat för transport av fasta och flytande         Bild 10  L-ringfat av plast för transport av flytande
            varor, 60, 115, 120, 150 eller 210 liter ,                        kemikalier och livsmedel, 215-220 liter,
            Johannes østensjø & Co A/S.    Johannes østensjø & Co A/S.

Exempel på ämnen som får transporteras i Jelsafatet är: Färgmedel, emulgatorer,
farmaseutiska kemikalier, fett, fettsyra, järn-, kalium-, natrium-, zink- och svavelföreningar,
lim, metallpulver, plastråstoff, rengöringsmedel, selénslam, silikonolja, smörolja, batterier,
specialavfall, livsmedel m.m.
Exempel på vad som får transporteras i L-ringfatet är: Formalin, ättiksyra, smörolja,
rengöringsmedel, fettsyra, vegetabiliska och animaliska oljor, specialavfall m.m.
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Van Leer Svenska AB ( div. Fiberemballage ):

Van Leer Packaging Worldwide är ett av de ledande företagen inom tillverkningen av
industriella förpackningar och dessutom ett av de största med ca 16 000 anställda i mer än
40 olika länder. Här i Sverige heter företaget Van Leer Svenska AB  och är indelat i divisioner
som ligger utspridda över landet. Division Fiberemballage ligger i Perstorp och här tillverkar
man framför allt olika typer av fiberfat.
Typgodkännandet av faten innefattar godkännande för sjötransport.

Fiberfat typ AB:

Fatets mantel är tillverkad av kraftliner och kan invändigt täckas med polyeten med eller
utan aluminiumfolie, silikon, fuktspärr eller paraffin. Utsidan kan också behandlas med lack
eller en fuktspärr. Botten består av board eller papp och locket är board som försluts med
spännband. Faten används vid transport av fasta varor, även explosiva, och tillverkas i
volymerna 30-400 liter ( se bild 11 ).

              Bild 11  Fiberfat Typ AB för transport av fasta varor, även
     explosiva, 30-400 liter, Van Leer Svenska AB.
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Fiberfat typ A-spec.:

Även här är fatets mantel tillverkad av kraftliner, men den är också förstärkt med
galvaniserat stålband i topp och botten. Manteln kan behandlas både inuti och utanpå
( samma som för fiberfat typ AB ). Botten består av board eller papp och locket kan tillverkas
i board, plast eller plåt och försluts med spännband. Faten tillverkas i volymerna 50-230
liter och används vid transport av fasta varor, även explosiva ( se bild 12 ).

       Bild 12  Fiberfat Typ A-Spec. för transport av fasta varor, även explosiva,
                     50-230 liter, Van Leer Svenska AB.

Van Leer Svenska AB levererar sina fiberfat till två olika ställen: Bofors i Karlskoga och Aczo
Nobel i Sundsvall. Bofors fyller sina fat med explosiva ämnen, men mer än så får de inte
avslöja. Aczo Nobel använder fatet för ämnet Expansel, som är ett lätt pulver som har en
tendens att expandera om det utsätts för värme. För detta ämne kan man dock lika gärna
använda en UN-godkänd papplåda.
Vid testen för fiberfaten används inga modellsubstanser, utan det krävs endast att innehållets
maxvikt uppfylls. För detta använder man ett plastgranulat med metallklumpar i. Det enda
testet som görs för fiberfatet är ett falltest.
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Van Leer Svenska AB ( div. Plåtemballage ):

Van Leer Svenska AB har även en division för tillverkning av plåtfat som ligger i
Västerhaninge. Här tillverkar man själv en typ av plåtfat, men man säljer också andra plåtfat
tillverkade av Van Leer Verpackungen som är stationerat i Köln i Tyskland.

Spiralon plåtfat:

Spiralon plåtfat ( se bild 18 ) är det fat som divisionen i Västerhaninge själva ansvarar för
och det tillverkas i två olika modeller: Sprundfat med en volym på 216.5 liter ( se bild 13 )
och ringlåsfat med en volym på 213 liter ( se bild 14 ). Båda typerna tillverkas av stål.
Manteln är sömsvetsad och gavlarna utgörs av en Spiralonfals ( se bild 15 ). Förslutningen av
faten sker antingen med någon typ av ringlås ( se bild 16 och 17 ), eller med sprund med
flera val av packning och kapsyl.
Utvändigt är faten brännlackerade med vattenbaserad färg och invändigt är de obehandlade
eller brännlackerade med epoxyfenol- eller fenollack. Här är den rena fenollacken mer
resistent mot kemisk påverkan, medan epoxidinnehållet ökar den mekaniska
motståndskraften. Båda faten är typgodkända av SP för transport av farliga vätskor samt fasta
eller tjockflytande ämnen till sjöss:

      Bild 13  Spiralon sprundfat för transport av
                   vätskor, fasta och tjockflytande
                   produkter, 216.5 liter, Van Leer Svenska AB.

                        

                    Bild 14  Spiralon ringlåsfat för transport av vätskor, fasta och tjockflytande produkter,
            213 liter, Van Leer Svenska AB.
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           Bild 15  Spiralon fals till Spiralon
                        plåtfat, Van Leer Svenska AB.

 

Bild 16   Olika typer av hävarmslås för Spiralon ringlåsfat, Van Leer Svenska AB.
              A) Hävarmslås för vätskor.
             B) Hävarmslås för fast material.

                                   Bild 17  C)  Ringlås med bult och mutter
   kan förekomma särskilt på äldre fat,

                           men ej på nytillverkade fat från Van Leer.

    Bild 18  Spiralon Plåtfat, 213 eller 216.5 liter,
                 Van Leer Svenska AB.
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Valethene Kombi-fat:

Detta kombi-fat tillverkas av Van Leer. Ytterbehållaren är tillverkad av plåt och
innerbehållaren av polyetylen av hög densitet. Kanterna på ytterbehållaren är
zinkbehandlade och fatet är utvändigt behandlat med lackfärg. Gavlarna utgörs även här av
en Spiralon fals. Fatet kan tillverkas med eller utan förstärkningssäck och i båda fallen är
fatet till 100 % tömningsbart. Fatet används för transport av farliga vätskor och tillverkas i
volymen 205 liter ( se bild 19 ).

Bild 19  Valethene Kombi-fat för transport
              av farliga vätskor, 205 liter,
             Van Leer Verpackungen.

Exempel på ämnen som får fraktas i fatet är: Salpetersyra ( högst 70%-ig ), vatten,
perkloretylen, n-butyl-acetat, kolvattenstoffblandning ( white spirit ) m.m.

Valérex plastfat:

Även detta fat tillverkas av Van Leer. Fatet tillverkas av polyetylen med hög densitet. Plasten
är ett organiskt material som är framställt av naturliga råvaror. På specialbeställning kan
fatet tillverkas utan färg så att innehållet blir synligt under transporten. Fatet tillverkas med
både avtagbart lock och med sprund för en så allsidig användning som möjligt. Det används
vid transport av farliga vätskor och fasta ämnen och är godkänt för transport till sjöss. Fatet
tillverkas med en volym av 200-250 liter ( se bild 20, 21 och 22 ).
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      Bild 20  Valérex plastfat för frakt av farliga flytande och fasta ämnen,
                   200-250 liter, Van Leer Verpackungen.

       Bild 21   Valérex plastfat går att stapla
                     3 st på höjden, Van Leer
                     Verpackungen.

                      Bild 22  Valérex plastfat går att tömma så att den rest
           som blir över utgör en volym på mindre än
          50 ml, Van Leer Verpackungen.

Exempel på vad som får fraktas i fatet är: Vatten, salpetersyra, ättiksyra, n-butylacetat,
kolvattenstoffblandning ( white spirit ) m.m.
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IBC-TILLVERKARE:

Kaucon Oy Uurontie:

Kaucon Oy är ett företag i Kontiolathi i Finland som bildades 1990. De tillverkar och
utvecklar IBC-behållare av stål med kapaciteter ifrån 500 upp till 2000 liter.

Kaucon IBC-containers ( av metall ):

IBC-containrarna är tillverkade av rostfritt stål, milt stål eller aluminium. Insidan behandlas
efter vilket ämne som ska fraktas i containern och utsidan är syrabehandlad, polerad och
epoxidmålad. Basramen är zinkbetäckt och det yttre skalet består även det av rostfritt stål
eller aluminium. Påfyllning av containern sker i toppen och locket tillsluts med sex
vingmuttrar. Den töms sedan genom ett sprund som sitter i botten. Vid beställning och köp
av containern ingår även tillhörande utrustning i form av tryckutjämnare,
rengöringsutrustning m.m. Den är även försedd med lyftutrustning för kran och truck och
går att stapla på höjden. Containern tillverkas i volymer mellan 500 och 2000 liter i fyra
olika basmodeller och det är främst brandfarliga och andra farliga vätskor av
förpackningsgrupp II och III som transporteras i dem, men Kaucon Oy tillverkar även
behållare för transport av fasta substanser ( se bild 23-26 ).

       

Bild 23  IBC-container av stål för transport av              Bild 24  Kaucon Liquid-Waste Container av stål för
             vätska, 500-1500 liter, Kaucon Oy Uurontie.               transport av flytande varor, 500-1200 liter,

                         Kaucon Oy Uurontie.
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Bild 25   Kaucon Multi-Waste container av stål             Bild 26  Kaucon Solid-Waste container av stål för
              för transport av fasta varor, 1000 liter,                         transport av fasta varor, 1000 liter,
              Kaucon Oy Uurontie.                                                   Kaucon Oy Uurontie.

Kaucon IBC-containers ( av plast ):

Plast-containern tillverkas av H-D-polyetylen som är hållbart och passande för transport och
förvaring av kemikalier ( farliga vätskor av förpackningsgrupp II och III ) och matvaror.
Materialet är hygieniskt, lätt att tvätta och luktar inte. Plast-containern skyddas av ett yttre
stålramverk som är målad med skyddsfärg. Containern fylls på genom en öppning i toppen
och öppningen försluts med ett skruvlock och den töms genom ett sprund i botten. Det är
lätt att stapla IBC-containrarna ovanpå varandra och de kan enkelt transporteras av kran
eller truck. Containern tillverkas i volymer mellan 500 och 1200 liter ( se bild 27 ).

                         Bild 27     IBC-container av plast för transport av kemikalier och livsmedel,
                     500-1200 liter, Kaucon Oy Uurontie.
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Promec A/S:

Promec A/S är ett mekaniskt produktionsföretag som är etablerat i industribyn Moss i Norge
sedan 1987. Företagets arbetsområden omfattar konstruktion, produktion, svetsning,
montering och service framför allt när det gäller rostfritt/syrafast stål. De har valt att satsa
på miljön och tillverkar därför endast containrar som i sig själva är 100 % återvinningsbara
efter bruk. De har bland annat utvecklat en IBC-container som uppfyller dessa miljökrav och
som är godkända för transport av farligt gods till sjöss.

IBC/Specialcontainer:

Denna IBC-container tillverkas i volymer om 250, 500 och 800 liter. De två senare är
utvecklade för flytande varor av förpackningsgrupp II och III och 250-liters-containern för
både flytande och fasta varor av förpackningsgrupp II och III. Materialet i containern består
av rostfritt eller syrafast stål och säkrar högt motstånd mot korrosion och termisk belastning.
Den har hög slitstyrka och är lätt att göra ren. Containern är konstruerad för säker transport
och är utrustad med lyftanordning för bl.a truck. Det går att stapla 3 stycken fyllda
containrar ovanpå varandra ( se bild 28 ).

         Bild 28   IBC/Specialcontainer för transport av fasta och flytande
                         varor, 240, 700 eller 800 liter, Promec A/S.

Exempel på ämnen som får fraktas i Specialcontainern är: Olja, oljeavfall, skärolja,
hydraulisk olja, rengöringsmedel, bromsvätska, kylvätska, lösningsmedel med eller utan
halogen, tryckfärg-, laboratorie- och sjukhusavfall, batterier m.m.
De som kan tänkas ha nytta av Promec A/S Specialcontainer är: Byggfirmor, asbestsanerings-
firmor, bensinstationer, båthamnar/marinen, försvaret, kemisk- och galvanisk industri,
lantbruk, målar- och lackfirmor, sjukhus m.m.
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GWS Finncont Oy:

GWS är en av de ledande experterna inom metall- och plastförpackningsbranschen samt
metall- och butiksinredning. Deras största konkurrenter är Bison Sartek A/S  i Norge med ca
20-30 % av IBC-marknaden i Norden. De själva har till största delen resten av marknaden.
Koncernen grundades år 1876 och är etablerad i de flesta europeiska länder. I Finland
bedriver GWS sin verksamhet i 10 olika städer och GW Sohlbergs Finncont-fabrik i Virrat är
den fabrik som tillverkar IBC-containers. Totalt finns det ca 1800 anställda inom GWS-
koncernen.

GWS Finncont Multitrip IBC:

Denna IBC-container är speciellt godkänd för transport av farligt gods och den uppfyller
kraven för användning vid sjötransport. Den tillverkas i två olika modeller: Finncont
COMPACT Multitrip IBC ( se bild 29 ) och Finncont FRAMED Multitrip IBC ( se bild 30 ),
båda i volymerna 500-2000 liter. Modellerna är tillverkade antingen av rostfritt stål, milt
stål eller aluminium. På insidan är den sammansvetsad, finpolerad och PE-fodrad. Utsidan är
syrabehandlad, finpolerad eller epoxidmålad och basramen är zinkbetäckt. Det yttre
skyddande höljet består även det av rostfritt stål eller aluminium. Locket på ovansidan
spänns fast med sex stycken vingmuttrar och containern töms genom ett valv i botten. Vid
beställning medföljer även tillhörande utrustning som tryckutjämnare, rengöringsutrustning
m.m. Enligt UN-rekommendationen kan containern användas för fasta och flytande ämnen
som tillhör förpackningsgrupp II och III.

                         

    Bild 29  Finncont COMPACT Multitrip IBC                    Bild 30   Finncont FRAMED Multtrip IBC
                 för fasta och flytande ämnen av för-       för fasta och flytande ämnen av för-
                 packningsgrupp II och III,       packningsgrupp II och III,
                 500-2000 liter, GWS Finncont Oy.       500-2000 liter, GWS Finncont Oy.

GWS IBC-container i plast:

Denna plastcontainer tillverkas av olika typer av polyeten beroende på vilken produkt som
ska fraktas i containern. HD ( High Density ) polyeten är lämpligast för frätande och farliga
vätskor. Själva plastbehållaren skyddas mot yttre påverkan av en robust skyddsbur
( se bild 31 ). Påfyllningsöppningen försluts antingen med en mindre plastkork eller med en
större manlucka av rostfritt stål och containern töms genom någon typ av ventil i botten.
Genom att efter en viss tid byta ut bara plastbehållaren kan livslängden för containern
förlängas.
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Containern används för transport av farliga och frätande vätskor. I en standardcontainer för
sjötransport kan två stycken 800-liters-containrar placeras ovanpå varandra och utrymmet
utnyttjas optimalt.

                         

Bild 31  GWS IBC-container av plast för transport av farliga och frätande vätskor, 500-2000 liter,
             GWS Finncont Oy.

GWS godkännande på sina containrar innefattar näst intill frakt av alla typer av kemikalier.
Vid god-kännandetestet används endast vatten, men containern är godkänd för salpetersyra
upp till 53 %. Containrarna används även för transport av väteperoxid.
Några av de företag som GWS levererar sina IBC-containrar till är Kemotex i Malmö, MB-
Sveda i Göteborg, ARLA, Aczo Nobel, Trelleborg Tryckfärg, Beckers och många av de stora
kemigrossisterna.

Van Leer Svenska AB ( div. Fiberemballage ):

Van Leer division Fiberemballage tillverkar förutom fiberfat även en typ av IBC-behållare
som de kallar för UniCUBE.

Semibulk-Container UniCUBE:

UniCUBE är en Semibulk-container för flytande produkter på en volym av 1000 liter. Den är
tillverkad av två olika typer av HD-polyetylen. Det yttre skiktet på behållaren ger ett skydd
mot UV-strålning och det inre skiktet består av polyetylen som tål olika slags kemikalier.
Ramen runt om behållaren har tillverkats av stålrör som är belagda med ett skyddande
lacklager ( se bild 32 ). Enligt UN-rekommendationerna får containern fyllas med flytande
ämnen som tillhör förpackningsgrupp II och III. Om man endast använder sig av IBC-
containrar kan dessa staplas tre på höjden. Om man vill lägga dem i ISO-containrar, kan
man endast stapla två stycken ovanpå varandra.
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                 Bild 32  UniCUBE för transport av flytande varor av för-
         packningsgrupp II och III, 1000 liter,
        Van Leer Svenska AB.

Bison Sartek A/S:

Bison Sartek är ett gammalt företag med, enligt sig själva, nya idéer. Företaget ligger i
Laksevåg/Bergen i Norge och de marknadsför, bygger upp och levererar system,
anläggningar och enskilda komponenter för alla typer av vatten- och vätskerening. De
tillverkar även Semi-Bulk containrar för vätskor, pulver och granulater. Bison Sartek är med
sina 20-30 % av IBC-marknaden i Norden den näst största leverantören av IBC-containrar
efter GWS Finncont Oy i Finland och företaget har, förutom i Norge, kontor i Tyskland och
Storbritannien.

Bison Stack Tanks:

Dessa containrar är utvecklade för en mångsidig användning för transport och lagring samt
som processkärl och de går att använda för de flesta olika slags vätskor. Tanken är godkänd
för transport av farligt gods till sjöss.
Stack-tankarna omges av en robust skyddsram av galvaniserat stål ( se bild 33 ). Själva
behållaren är tillverkad av milt stål eller rostfritt stål. Stack-tanken försluts med ett lock och
en spännring av rostfritt stål och töms genom en sprund i en fördjupning i den 3-4 graders
sluttande botten. Bottnen är dessutom tillverkad som en V-formad pyramid som passar mer
viskösa vätskor. Tanken är lätt att fylla och att göra ren. Till standardutrustningen för tanken
hör även ventiler för reglering av trycket, överfyllnadsskydd m.m. Containern tillverkas i
volymerna 500, 800, 1000, 1250 och 1500 liter och det går att stapla tre stycken fyllda
containrar ovanpå varandra.
Bison Stack Tank Stl 1000 på en volym av 1050 liter är en annan typ av Stack-tank som på
senare tid också har börjat tillverkas ( se bild 34 ). Hos denna tank är fördjupningen i botten
där sprunden sitter förminskad och bottnen är inte V-formad som en pyramid. Förutom
bottnen är tanken tillverkad på precis samma sätt som de andra Stack-tankarna. Tanken
används för transport av farliga vätskor och trögflytande ämnen.
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        Bild 33  Bison Stack Tank av stål för transport              Bild 34  Bison Stack Tank Stl1000 av stål för
                    av farliga vätskor, 500-1500 liter,                                  transport av farliga vätskor och trög-
                    Bison Sartek A/S.                                 flytande ämnen, 1050 liter,

       Bison Sartek A/S.

Bison Pallet Tank och Bison Storage Tank:

Denna tank används av de flesta europeiska oljebolagen för transport och lagring av
smörolja och dylikt. Pallet-tanken är tillverkad av ädelstål och pallen som den står på av
zinkbelagt vanligt stål. Även denna tank försluts med ett lock och en spännring och töms
genom ett sprund i en fördjupning i det 3 graders sluttande golvet. Behållaren tillverkas med
en volym på 1050 eller 1250 liter ( se bild 35 ).
Bison Storage Tank är en typ av Pallet-tank. Utöver de godkännande som gäller för Pallet-
tanken, så har Storage-tanken även godkänts för transport av vattenförorenande substanser
av klass 0,1 och 2. Den kan fyllas på och tömmas på plats utan krav på något
uppsamlingskärl runt omkring. Tanken är tillverkad av rostfritt stål och förslutning och
tömning sker på samma sätt som för övriga Bison-tankar. Behållarens volym är 1000 liter
( se bild 36 ).

                         

        Bild 35  Bison Pallet Tank av stål för transport av       Bild 36  Bison Storage Tank av stål, utöver Pallet-
                     smörolja o.d., 1050, 1250 eller 1500 liter,                  tankens godkännande även godkänd för
                     Bison Sartek A/S.      transport av vattenförorenande substanser,

    1000 liter, Bison Sartek A/S.



36

Bison Thermotainer ITPT 1000:

Thermotainern representerar en ny typ av IBC-behållare på marknaden som är speciellt
passande för transport och lagring av mycket viskösa eller temperaturkänsliga produkter.
Den är helt isolerad och har ett integrerat system av värmeslingor. Tanken fungerar som en
värmebevarare under transport och den kan när som helst kopplas till en energikälla för att
höja temperaturen till den nivån som krävs.
Både inner- och ytterbehållaren är tillverkad av rostfritt stål och tjockleken på väggen är ca
2 mm. Locket, som också är isolerat, är tätat med en packning och försluts med en
spännring. Tankens isoleringsmaterial är tillverkat av polyuretanskum som ligger mellan de
båda behållarna tillsammans med värmeslingorna. Containern tillverkas med en volym på
1050 liter ( se bild 37 ).

Bison Diesel Tank:

Diesel-tanken är en lösning för dem som kräver påfyllning av bensin på plats. Den fungerar
som en mini-bensinstation med all utrustning som krävs för tankandet.
Innertanken tillverkas av rostfritt stål och den omges av en robust skyddsram av milt stål.
Påfyllning och tömning sker på samma ställe dvs i toppen och öppningen försluts med ett
lock med gångjärn så att det blir helt tätt. För denna tank finns ingen öppning i botten.
Tankvolymen är 1000 liter ( se bild 38 ).

                

  Bild 37  Bison Thermotainer ITPT 1000 för transport       Bild 38 Bison Dieseltank för transport av bränsle
               av mycket viskösa eller temperaturkänsliga      samt tillbehör för tankning ( mini-
               produkter, 1050 liter, Bison Sartek A/S.      bensinstation ), 1000 liter, Bison Sartek A/S.
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A/S Dynoplast Cipax:

A/S Dynoplast Cipax är ett företag som tillverkar produkter, både stora och små, för
transporter. Företaget är beläget i Norge i en liten stad som heter Björkelangen. Förutom
inneremballage till större containrar, så tillverkar Dynoplast Cipax även en IBC-containers.

Container för farligt gods:

Containern är utvecklad för transport av farliga vätskor och består av en inner- och en
ytterbehållare och den tillverkas i volymerna 500, 700 och 800 liter ( se bild 39 och 40 ).
Innerbehållaren, som är korrosionsresistent, är tillverkad av polyetylen och ytterbehållaren
består av stålprofiler och stålnät som fungerar som skydd för innerbehållaren.
Tanken är lätt att fylla på och insidorna på tanken är så glatta att vätskan inte får fäste där.
Detta gör att ingen vätska blir till spillo vid tömning av tanken.

       

   Bild 39  IBC-container av polyetylen med stål-                 Bild 40   IBC-container av polyetylen med stålprofil
                 profil för transport av farliga vätskor,                               för transport av farliga vätskor, 800 liter,
                500 liter, A/S Dynoplast Cipax.                                         A/S Dynoplast Cipax.

              
       

Denna IBC-behållare av plast som är tillverkad av A/S Dynoplast Cipax är väldigt tålig och
av bra kvalitet. Exempel på detta visar en olycka som hände utanför Oslo för ett par år sedan
då en IBC-behållare fylld med svavelsyra tappades i hög fart ifrån ett lastbilsflak.
Ytterbehållaren blev tilltygad, men innerbehållaren av plast förblev hel och ingenting läckte
ut.
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T&D Bison:

T&D Bison är Storbritanniens största leverantör av Multitrip IBC-behållare och företagets
kundnät finns utsträckt över hela Europa. Huvudkontoret ligger i Bradford i England, men
T&D Bison finns även i Frankrike och Tyskland.

Stacktank Container Range:

Typ CPM:

Stacktanken är en multi-trip IBC som används för transport av farliga vätskor. Behållaren är
tillverkad av rostfritt eller milt stål och den är försedd med lyftutrustning för kran eller
truck. Påfyllningen sker i toppen och öppningen sluts igen med ett lock och en spännring.
Den är tillverkad så att den ger optimal fyllning vid transport och lagring i större containrar
med standardmått. IBC-containern tillverkas i volymer mellan 800 och 1500 liter
( se bild 41 ).

               Bild 41  IBC av stål ( typ CPM ) för transport av farliga
      vätskor, 800-1500 liter, T&D Bison.

Typ STL/STH:

Även denna IBC-container används för transport och lagring av farliga vätskor. Den är
tillverkad av rostfritt eller milt stål och försedd med samma påfyllningsanordning och
lyftutrustning som typ CPM. Containern skyddas av en ram av galvaniserat stål och det går
att skydda den ytterligare med en valfri stötdämpare vid behov. Den tillverkas i volymer om
500-1500 liter ( se bild 42 ).
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                  Bild 42  IBC av stål ( typ STL/STH ) för transport av
         farliga vätskor, 500-1500 liter, T&D Bison.

Typ HGM:

Själva behållaren på denna container är tillverkad av polyetylen och den skyddas av en ram
med nätsidor av milt stål. Den används för lagring och transport av de flesta farliga vätskor
och försluts genom ett skruvlock i toppen. Containern tillverkas i volymerna 1000 och 1200
liter ( se bild 43 ).

                    Bild 43  IBC av plast ( typ HGM ) för transport av
            farliga vätskor, 1000 eller 1200 liter,
            T&D Bison.
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Typ HGS:

Denna container är tillverkad av gjuten polyetylen som är hållbar för de flesta farliga
vätskor. Den skyddas av en ram och hela väggar av milt stål och den är lyftbar med kran
eller truck. Påfyllningen sker igenom en öppning i toppen som tillsluts med ett påskruvbart
lock. Den tillverkas i volymer om 1000 och 1200 liter ( se bild 44 ).

    Bild 44  IBC av plast ( Typ HGS ) för transport
                av farliga vätskor, 1000 eller 1200 liter,
                T&D Bison.

Typ HRM:

Denna IBC-typ används för transport och lagring av farliga vätskor. Själva behållaren är
gjord av polyetylen och denna omges av en ram och nätsidor av milt stål. Containern försluts
med ett skruvlock i toppen och den tillverkas i volymerna 600, 800 och 1000 liter
( se bild 45 ).

      Bild 45  IBC av plast ( Typ HRM ) för tran-
                   sport av farliga vätskor, 600, 800
                   eller 1000 liter, T&D Bison.
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SÄCK-TILLVERKARE:

ALFA-BAG:

I Karleby i Finland ligger företaget ALFA-BAG som tillverkar säckar av olika modeller och
storlekar. På specialbeställning kan man erhålla en säck som är lämplig för den produkt som
ska fraktas i säcken. Exempelvis kan alla basmodeller som ALFA-BAG tillverkar göras på ett
sådant sätt att de uppfyller kraven för transport av farligt gods. Detta görs genom att man
använder starkare eller en mer vattentät väv eller genom någon annan konstruktion
förstärker säckarna vid tillverkningen.

Basmodeller för en- och flergångssäckar med fyrpunktslyft:

Den serie av säckar som presenteras nedan ( se bild 46 ) kan tillverkas för antingen en- eller
flergångsanvändning. Säckarna är tillverkade av polypropentyg och volymen på dem
varierar mellan 1000 och 2000 liter. Dessa kan även tillverkas som COMPACK storsäckar
som är väldigt stabila och säkra att stapla. Användandet av en storsäck innebär ofta stora
kostnadsbesparingar i transport- och lagringskostnader.

Bild 46  Basmodeller för en- eller flergångssäckar med fyrpunktslyft, ALFA-BAG

* öppen topp      * förlängd         * fyllventil        * öppen topp     * förlängd         * fyllventil        * fyllventil
* plan botten    öppen topp     * plan botten    * bottenventil       öppen topp    * bottenventil   * konisk botten

 * plan botten * bottenventil  med tömning-
  ventil och

 skyddslapp

Alfa U- och Alfa OK-serien:

ALFA-BAG tillverkar även Alfa U- och Alfa OK-serien ( se bild 47 ). Säckarna i denna serie är
tillverkade av polypropentyg och omfattar formsydda en- och flergångsstorsäckar med en-
eller flerpunktslyft. Volymen på säckarna varierar mellan 750 och 2000 liter och deras
stabilitet är jämförbar med den hos fyrpunktssäckarna.
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Bild 47  Alfa U- och Alfa OK-serien, ALFA-BAG.

* tvåpunktslyft     * tvåpunktslyft      * förstärkt tejpad  * förstärkt tejpad    * tvåpunktslyft      * förstärkt tejpad
  av tyg      av tyg          enpunktslyft         tvåpunktslyft          av tyg                    tvåpunktslyft
* plan botten        * plan botten        * plan botten         * plan botten         * bottenventil         * bottenventil
* öppen sida

Alla säckar tillverkade av ALFA-BAG går att beställa med någon typ av specialanordning t.ex.
innersäck, speciell fyll- och bottenventil, tätade sömmar, innersäck o.s.v. Säckarna får endast
innehålla fasta varor.

PSN Polybulk AB:

PSN Polybulk AB är ett företag i Norsk Hydro ASA. Huvudkontoret ligger i Norge, men
försäljningskontoren ligger här i Sverige i Skoghall, Köping, Malmö och Sundsvall. PSN
Polybulk tillverkar säckar för frakt av både ofarligt och farligt gods.

Säck för frakt av farligt gods:

Säcken finns tillverkad både med eller utan obelagd yta och med eller utan innersäck. Den är
försedd med fyrpunktsupphängning och har en botten som är plan eller försedd med
tömningsstos. Yttermåtten ( A ) på säcken varierar mellan 890-970 mm och fyllningshöjden
( B ) mellan 1000-1600 mm ( se bild 48 ). Det ämne som ska förpackas i säcken måste vara i
fast form och av förpackningsgrupp I och II och får dessutom inte ha betydande inverkan på
förpackningsmaterialet. Den totala vikten för en fylld säck får inte överstiga 1000 kg.
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       Bild 48   Fyröglesäck för fasta, farliga ämnen av förpackningsgrupp
                     I och II, högsta bruttovikt 1000 kg, PSN Polybulk AB.

Oy FLUID-BAG AB:

Oy FLUID-BAG AB är ett finskt företag som är stationerat i Jakobstad och som tillverkar
säckar för transport av kemikalier och olika typer av livsmedel. I deras sortiment finns säckar
( IBC ) som kan användas för farligt gods och dessa är godkända för transport till sjöss. De
tillverkar också en typ av säck som används vid oljesanering.

FLUID-BAG COMBI ( IBC-behållare ):

Fluid-bag Combi är en säck som är utvecklad för frakt av farliga vätskor ur
förpackningsgrupp II och III ( se bild 52 ). Behållaren finns i två olika volymer: 900 liter
eller 1000 liter. Den består av en Fluid-Bag innercontainer (A) och en combi-container (B)
( se bild 49 ):

A/    Innercontainern består av foliepapper som omges av stark polypropylen eller
        polyetylen som tål hård hantering. Vilken typ av folie som används beror på 

vilken vätska som ska fraktas.

B/ Combi-containern är en ”oformbar” stålcontainer ( IBC-behållare ).

Innercontainern kan lätt placeras i stålcontainern av en person och den är utrustad med
någon typ av fyllningsutrustning. Påfyllningen sker ifrån toppen och man kan välja om man
vill ha automatisk påfyllning eller om man vill göra det manuellt ( se bild 51 ). Fluid-Bag
Combi är även försedd med anordningar för olika typer av förflyttning. Innehållet i
innercontainern kan tappas ut utan att det kommer i kontakt med någon luft. Det enda som
inte är återanvändbart på innercontainern är folielagret, men detta kan lätt bytas ut. Om
man är i behov av omrörning av innehållet, finns det omrörare som passar till Fluid-Bag
Combi ( se bild 50 ). Rengöring av stålbehållaren är inte nödvändig.
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Bild 49  Fluid-Bag Combi för transport av farliga Bild 50  Fluid-Bag Combi kan förses med
             vätskor av förpacknigsgrupp II och III,                                       omrörare för innerhållet,
            900-1000 liter, Oy Fluid-Bag AB.              Oy Fluid-Bag AB.

         Bild 51  Fluid-Bag Combi kan fyllas på manuellt eller automatiskt
                                                 ifrån toppen, Oy Fluid-Bag AB.
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         Bild 52  Fluid-Bag Combi ( helbild ),
                        Oy Fluid-Bag AB.

Oil Storage Container:

Fluid-Bag Oil Storage container är utvecklad för uppsamling och förvaring av olja utsläppt i
vatten ( se bild 53 ). Den har en volym på 750 liter och är i båda ändarna försedd med
lyftöglor och hål som kan täppas igen ( se bild 54 ). Behållarna kan sammankopplas och dras
efter en båt vid uppsamlingen ( se bild 55 ).

                                                Bild 53  Oil Storage Container för uppsamling 
                                                             och förvaring av utspilld olja, 750 liter,
                                                             Oy Fluid-Bag AB.
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Bild 54  Fluid-Bag Oil Storage Container är
             försedd med lyftöglor i båda ändarna,
            Oy FLUID-BAG AB.

    Bild 55   Fluid-Bag Oil Storage Containers kan kopplas samman flera stycken efter en båt vid oljesanering.
                  Oy FLUID-BAG AB.
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TANK-TILLVERKARE:

AB Gårdscisterner:

ABG är ett företag i Södertälje som tillverkar tankningsanläggningar dvs olika typer av
tankar och cisterner med komplett tillbehörsprogram. Deras produkter används främst för
lagring och transport av drivmedel som bensin, olja och diesel. Nedanstående cisterner är
godkända av SP för transport till sjöss.

ABG:s ADR-cisterner:

Samtliga av ABG:s cisterner ( dvs även ADR-cisternerna ) är invändigt behandlade med ett av
SP godkänt system. Utvändigt är de blästrade, grund- och täckmålade. De är dessutom
standardutrustade med bl.a vattenabsorberande filter, elektroniskt överfyllnadsskydd och
benställning.
De ADR-cisterner som är godkända för transport av farligt gods har en volym på 400 liter
och 600 liter. Dessutom tillverkas IMDG-godkända farmartankar av stål för mellan 1200
liter och 2000 liter ( se bild 56 ).

          Bild 56   Olika storlekar och typer av ADR-cisterner för förvaring och transport av olika sorters
                        drivmedel, AB Gårdscisterner.
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Basic-tanken:

ABG har ett samarbete med BASIC Produkter som tillverkar bränsletankar ( IBC-behållare ).
Basic-tanken finns godkänd för transport till sjöss för 450, 600 och 800 liter och en annan
typ av tank för 3000 liter. Dessa har gavelskåp där standardutrustningen förvaras
( se bild 57 ).

Bild 57  Basic-tanken för förvaring och transport av drivmedel ( bränsletank ),
             480, 625 eller 825 liter, Basic Produkter.
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TILLVERKARE AV LÅDOR OCH INNEREMBALLAGE:

Foldy Pac Skultuna AB:

Foldy Pac i Skultuna tillverkar plywoodlådor och tillhörande inneremballage för olika typer
av transporter och många av dessa är godkända för farligt gods.

Plywoodlåda 4D:

1/Lådan är tillverkad av 9 mm sjuskikts vattenfastlimmad plywood, förstärkt med
förzinkade plåtprofiler ( se bild 58 ). Lock och botten är försedda med vinkelprofiler
som försluts med låsbläck i lådans över- och underkant. Yttermåtten på lådan är 
1200x800x675 mm. För fasta varor ( inkluderar explosiva varor ) är den högsta tillåtna 
bruttovikten 400 kg. För flytande varor är den högsta tillåtna bruttovikten 290 kg och då 
måste även inneremballage i form av 8 stycken 25 liters-dunkar tillsammans med inert

     stötdämpande absorberande material användas.

2/Denna 4D-låda är tillverkad av ca 6 mm femskikts vattenfastlimmad plywood, förstärkt 
med förzinkade plåtprofiler i alla hörn ( se bild 59 ). Lock och botten är utformade som 
ovan. Yttermåtten för denna låda är 385x385x465 mm. Innerförpackning krävs för både 
fasta och flytande material i form av en 10 liters bleckplåtsdunk. Högsta tillåtna 
bruttovikt är för alla typer av ämnen 30 kg.

  

Bild 58    Otydligt foto av typ 4D-låda ( 1 ) för                Bild 59 Otydligt foto av typ 4D-låda ( 2 ) för
               transport av fasta eller flytande varor                            transport av fasta eller flytande varor
               i inneremballage, Foldy Pac Skultuna AB.                       i inneremballage, Foldy Pac Skultuna AB.
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3/Lådan är tillverkad av 8 mm vattenfastlimmad plywood, med förzinkade stålprofiler i
alla hörn ( se bild 60 ). Lock och botten utrustas som på de övriga lådorna. 
Innerförpackningarna kan antingen utgöras av 16 stycken 5-liters plåt- eller plastdunkar 
med dimensionerna 780x580x410 mm, eller av 12 stycken 5-liters plåt- eller 
plastdunkar med dimensionerna 600x540x380 mm. Vilket inneremballage som väljs 
beror på den typ av produkter som ska fraktas i lådan. Här är högsta tillåtna bruttovikt 
120 kg och detta gäller för både fasta och flytande varor.

                      Bild 60  Otydligt foto av typ 4D-låda ( 3 ) för transport
           av fasta och flytande ämnen i inneremballage,
           Foldy Pac Skultuna AB.

Nefab Emballage AB:

Nefab bildades för ca 50 år sedan och är idag Europas största leverantörer av
plywoodförpackningar. Nefab Emballage AB är uppdelad i tre produktområden: Nefab
PlyPak, ett system av lådor för långvarig hantering och förvaring, Nefab ExPak, ett system av
vikbara förpackningar och Nefab RePak som är ett system av vikbara och hållbara
returförpackningar. Alla Nefabs produkter tillverkas i en kombination av skivmaterial och
stål.

Nefab PlyPak:

PlyPak-produkterna är miljövänliga och tillverkas av lackerad björkplywood med stålbeslag
för att kunna klara de hårda krav som ställs på produkterna vid långvarig hantering och vid
transporter ( se bild 61 ).
Lådor för transport av farligt gods tillverkas på specialbeställning, men det finns inga sådana
lådor i Plypak:s standardsortimentet. Specialtillverkade lådor säljs t.ex. till försvaret för
användning vid transporter.
De dimensionsbegränsningar som gäller för lådorna är:

Längd: min: 200 mm max: 4000 mm
Bredd: min: 110 mm max: 1200 mm
Höjd: min: 70 mm max: 1600 mm
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Den största volymen som kan erhållas på en låda är alltså 7.68 m3 och den minsta volymen
är 0.0154 m3:

               Bild 61  PlyPak-låda av plywood ( vid specialbe-
                              ställning godkänd för transport av farligt gods ),

     Nefab Emballage AB.

Nefab ExPak:

ExPak är ett vikbart förpackningssystem som är uppbyggt av skivmaterial och stål. Lådan
görs normalt av 6-8 mm tjocka plywoodskivor ( se bild 62-64 ).
Nefab ExPak är, i kombination med godkänt inneremballage, godkänd som ytteremballage
för transport av farligt gods till sjöss. Lådan tillverkas normalt av två olika tjocklekar på
material.

1/  Tillverkas av 6 mm femskikts, vattenresistent plywood av björk. Exempel
      på vad som får fraktas i lådan är fasta ämnen, även explosiva. Oftast krävs
      någon typ av inneremballage.

2/  Tillverkas av 8 mm sjuskikts, vattenresistent plywood av björk. Ämnen av
       förpackningsgrupp I och II får förpackas i dessa lådor med godkänt  
       inneremballage.

          

Bild 62  Nefab ExPak av Typ P. Tillverkas av 6 mm plywood i volymer upp till 1 m3. Vikbar lådram, botten
             och lock, Nefab Emballage AB.
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Bild 63  Nefab ExPak av Typ S. Tillverkas av                Bild 64   Nefab ExPak av Typ L för längre produkter.
              6-12 mm plywood i volymer upp     Tillverkas av 6-12 mm plywood och
              till 7 m3. Sex lösa delar vid leverans.     levereras i sex lösa delar.
              Nefab Emballage AB.     Nefab Emballage AB.

SCA Packaging Förpackningsservice AB:

SCA Packaging Förpackningsservice AB är ett företag som är beläget i Värnamo och som
tillverkar wellpapplådor och inneremballage för dessa.

Wellpapplåda av 4G-typ:

SCA Specialprodukter tillverkar en typ av låda som är godkänd för transport av farligt gods
enligt IMDG-koden. Den heter Lex och tillverkas i fyra olika standardstorlekar ( se bild 65 ).

Lex 1: 160x160x260 mm
Lex 2: 220x190x380 mm
Lex 3: 380x260x295 mm
Lex 4: 400x300x400 mm

                Bild 65  Olika storlekar av Lex-lådan för transport av farligt gods ( fasta och flytande
        varor i inneremballage ), SCA Packaging Förpackningsservice AB.

SCA får tillverka dessa lådor upp till halvpallsformat på sitt godkännande.
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De ämnen som får transporteras i lådorna är fasta ämnen som inte har menlig påverkan på
materialet och flytande varor i inneremballage. Även andra fasta varor får transporteras i
lådorna, men då krävs det också någon typ av innerförpackning. SCA säljer säckar av olika
dimensioner som kan packas i lådorna:

Till Lex 1& 2: 500x1000x0.1 mm
Till Lex 3 &4: 750x1150x0.1 mm

För de flytande ämnena utgörs inneremballaget av olika flaskor och dunkar av plast eller
glas. Alla lådor försluts med hjälp av en 50 mm bred glasfiberarmerad plasttejp
( se bild 66 ).

          

Bild 66  Inneremballage och glasfiberarmerad plasttejp till Lex-lådorna, SCA Packaging Förpackningsservice
AB.

Melleruds Plastemballage AB:

Mellerud Plastemballage AB är med sitt breda och omfattande sortiment av plastdunkar och
flaskor en av de största tillverkarna av plastemballage i Sverige. Företaget har satsat mycket
på plastemballage för frakt av farligt gods och är marknadsledande inom detta område.

Dunkar och flaskor godkända för farligt gods:

Det emballage som är godkänt för transport av farligt gods genomgår fem olika tester:

1/     Fallprov
2/     Tryckprov
3/     Täthetsprov
4/     Staplingsprov
5/     Permeabilitetsprov ( för vissa ämnen som toluen, bensen och zylen )

Vad som krävs av behållaren beror på vilket ämne som ska transporteras. Exempel på de
behållare som finns för farligt gods finns presenterade på nästa sida ( se bild 67 ).

Bild 67
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     a) 500 ml-flaska    b) 1000 ml-flaska    c) 3-liters-dunk    d) 4.5-liters-dunk              e) 5-liters-dunk

f) 10-liters-dunk               g) 15-liters-dunk        h) 20-liters-dunk   i) 25-liters-dunk

Tillverkade av Mellerud Plastemballage AB.

Hannels Industrier:

Hannels Industrier som tidigare har presenterats tillverkar även dunkar som används som
inneremballage vid frakt av farligt gods i t.ex. lådor eller fat. Dessa dunkar är tillverkade i
högmolekylär polyeten och kan förses med skruvkork med försegling eller speciell skruvkork
med ventil för övertryck och undertryck. Dunkarna tillverkas i volymer om 15, 20, 25, 30
eller 60 liter ( se bild 68 ).

     Bild 68  Plastdunkar, Hannels Industrier.
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Dynoplast A/S i Kongsvinger:

Förutom A/S Dynoplast Cipax som tillverkar olika typer av IBC-containrar, så ingår bl.a
också Dynoplast A/S i Kongsvinger i Dynoplastkoncernen. I Kongsvinger tillverkar man
plastemballage av olika volymer och en hel del emballage är utvecklade för farligt gods.

Dunkar och spänner för farligt gods:

De behållare som är utvecklade för farligt gods är också godkända för transport till sjöss.
Dynoplast A/S tillverkar både dunkar och spänner för detta ändamål med volymer på mellan
3 och 60 liter ( se bild 69 ).
Plastemballagen får användas för flytande och fasta varor av förpackningsgrupp II och III.
Vid godkännandet av produkterna har man använt 5%-ig vätmedelslösning, lacknafta, n-
butylacetat, 55%-ig salpetersyra och vatten som modellvätskor. Permeationstestet på
behållarna har gjorts med lacknafta.

         Bild 69  Plastemballage i form av dunkar och spänner, 3-60 liter, Dynoplast A/S i Kongsvinger.
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MÄRKNING OCH ETIKETTERING AV FARLIGT GODS:

Vid all frakt måste man tydligt märka förpackningarna så att det framgår att innehållet
utgörs av farligt gods. Den generella märkningen som görs presenteras nedan.

1.  Ett ämne måste märkas med de etiketter som anges på den sida i IMDG-koden som är
     specifik för just det ämnet. Står det ”No Label Required” så behövs ingen etikett, utan
     man klassmärker förpackningen istället. Man kan skriva t.ex. ”klass 6.1” med text.

2.  Om ämnet är vattenförorenande måste förpackningen märkas med ett märke ”MARINE
     POLLUTANT” ( se sida 63 ).

3. Det är viktigt att man märker förpackningen med det innehållande ämnets tekniskt
    riktiga namn ( proper shipping name) dvs det namn ( ej formel utan skrivet med

bokstäver ) som används för ämnet i IMDG-koden.

4. På förpackningen ska även UN-numret finnas med.

Etiketter för de olika klasserna:

För varje klass finns ett antal etiketter. Generellt gäller att huvudklassen finns representerad
längst nere i hörnet på etiketten. Vilka etiketter som kan användas för de olika klasserna
finns presenterade nedan.

Klass 1 ( explosiva ämnen ):

     Bild 70   Exempel på etiketter som sätts på förpackningar innehållande ämnen tillhörande klass 1
                   ( explosiva ämnen ). Hämtade ur IMDG-koden.

Ettan längst ner i hörnet står för huvudklassen. 1.4, 1.5 och 1.6 står för underklasserna och
bokstaven i mitten står för samhanteringsgruppen.
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Förpackningar med sådana ämnen som inte tillhör huvudklass ett, men ändå medför en
explosiv sekundärrisk märker man med följande etikett:

             Bild 71  Etikett som används på
                             förpackningar vars inne-

    håll innebär en explosiv
   sekundärrisk. Hämtad ur
   IMDG-koden.

Exempel på ämnen som innebär en explosiv sekundärrisk är de tillhörande klass 4.1 samt
organiska peroxider.

Klass 2 ( Gaser: Permanenta, komprimerade, lösta eller djupkylda ):

                 Brandfarlig gas                   Icke brandfarlig komprimerad gas             Giftig gas
               ( Flammable gas )                   ( Non-flammable compressed gas )            ( Toxic gas )

Bild 72   Exempel på etiketter som sätts på förpackningar innehållande ämnen tillhörande klass 2
              ( gaser: permanenta, komprimerade, lösta eller djupkylda ). Hämtade ur IMDG-koden.
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Klass 3 ( Brandfarliga vätskor ):

                       

              Bild 73  Etikett som sätts på för-
                           packningar innehållande

  ämnen tillhörande klass 3
 ( brandfarliga vätskor ).
 Hämtad ur IMDG-koden.

Klass 4 ( Brandfarliga fasta ämnen ):

       
  
                 Brandfarligt fast ämne                 Självantändande ämne                 Ämne som utvecklar farlig
                      ( Flammable solid )            ( Spontaneously combustible )             gas vid kontakt med vatten

                          ( Dangerous when wet )

Bild 74  Exempel på etiketter som sätts på förpackningar innehållande ämnen tillhörande klass 4
             ( brandfarliga fasta ämnen ). Hämtade ur IMDG-koden.
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Klass 5 ( Oxiderande ämnen och organiska peroxider ):

                        Oxiderande ämne              Organisk peroxid 
                  ( Oxidizing agent )                             ( Organic peroxid )

Bild 75  Exempel på etiketter som sätts på förpackningar innehållande ämnen tillhörande klass 5
             ( oxiderande ämnen och organiska peroxider ). Hämtade ur IMDG-koden.

Klass 6 ( Giftiga ämnen och smittämnen ):

                    Giftigt ämne       Smittämne
 ( Toxic )                      ( Infectious Substance )

Bild 76  Exempel på etiketter som sätts på förpackningar innehållande ämnen tillhörande klass 6
             ( giftiga ämnen och smittämnen ). Hämtade ur IMDG-koden.

När en behållare eller förpackning som innehåller smittämnen börjar att läcka, så ska man
omedelbart kontakta hälsovårdsmyndigheterna.
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Klass 7 ( Radioaktiva ämnen ):

        Radioaktivt ämne                  Radioaktivt ämne           Radioaktivt ämne           Radioaktivt ämne
            Kategori I         Kategori II                      Kategori III              ”Placard”

Bild 77  Exempel på etiketter som sätts på förpackningar innehållande ämnen tillhörande klass 7
             ( radioaktiva ämnen ). Hämtade ur IMDG-koden.

Klass 8 ( Frätande ämnen ):

      Bild 78   Etikett som sätts på förpack-
                      ningar innehållande ämnen
                      tillhörande klass 8 ( frätande
                      ämnen ). Hämtad ur IMDG-koden.
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Klass 9 ( Diverse farliga ämnen ):

       Bild 79 Etikett som sätts på förpack-
                    ningar innehållande ämnen
                    tillhörande klass 9 ( övriga
                   farliga ämnen och föremål ).
                   Hämtad ur IMDG-koden.

Övriga etiketter:

Även andra etiketter utöver de tidigare nämnda används vid märkning av förpackningar
innehållande farligt gods. Om ämnet t.ex. är skadligt för den marina miljön måste
förpackningen märkas med följande märke.

   Bild 80  Etikett som sätts på förpackningar
                 innehållande ämnen som är skadliga
                 för den marina miljön.
                ( Marine Pollutant Mark ).
                Hämtad ur IMDG-koden.
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Om ämnet är känsligt för en temperaturhöjning måste förpackningen märkas med
varningstriangeln nedan.

            Bild 81 Etikett som sätts på en
                           förpackning där inne-
                           hållet är känsligt för
                           en förhöjd temperatur.
                          ( Elevated temperature-mark )

  Hämtad ur IMDG-koden.

Ibland finns det risk för att ämnet i förpackningen bildar illaluktande eller farliga gaser om
det kommer i kontakt med ett speciellt annat ämne. Då ska förpackningen förses med
följande märke:

                     Bild 82  Etikett som sätts på en förpackning när
             det finns en viss risk för att det innehållande
             ämnet kan bilda ångor vid kontakt med
            andra ämnen. Hämtad ur IMDG-koden.
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ÖVERSIKT:

* De ämnen som räknas till farligt gods delas in i nio olika klasser.
* Ämnena samt förpackningsregler för dessa finns presenterade i IMDG-koden.
* Varje ämne har i IMDG-koden tilldelats ett identifieringsnummer, UN-nummer.
* Det är viktigt att man väljer en förpackning som tål hård hantering samt passar det

fraktade ämnets egenskaper.
* Varje förpackning måste märkas så att det framgår att innehållet utgörs av farligt gods.
* En del ämnen kräver både en innerförpackning och en ytterförpackning.
* De vanligaste typerna av mindre behållare för frakt av farligt gods är fat, lådor, säckar,

dunkar och IBC-behållare.
* En IBC-behållare har en volym på mellan 0.25-3 m3 och tillverkas vanligtvis i plåt eller

plast.
* Alla förpackningar som används för frakt av farligt gods UN-märks för att man ska veta

vilken typ av förpackning man har, hur mycket den tål, vilket år den är tillverkad och
i vilket land samt vem som har godkänt förpackningen.

* Regler för transport av radioaktivt material utformas av IAEA.
* Exempel på företag som tillverkar fat är:

Hannels Industrier
Johannes østensjø & Co A/S
Van Leer Svenska AB ( div. Fiberemballage )
Van Leer Svenska AB ( div. Plåtemballage )

* Exempel på företag som tillverkar IBC-behållare:

Kaucon Oy
Promec A/S
GWS Finncont Oy
Van Leer Svenska AB ( div. Fiberemballage )
Bison Sartek A/S
A/S Dynoplast Cipax
T&D Bison

* Exempel på företag som tillverkar tankar:

AB Gårdscisterner

* Exempel på företag som tillverkar säckar:

ALFA-BAG
PSN Polybulk AB
Oy FLUID-BAG AB

* Exempel på företag som tillverkar lådor och inneremballage:

Foldy Pac Skultuna AB
Nefab Emballage AB
SCA Packaging Förpackningsservice AB
Melleruds Plastemballage AB
Hannels Industrier
Dynoplast A/S i Kongsvinger
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Stort tack till
personalen på kustbevakningen

 för en rolig tid
och trevliga fikastunder!
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KÄLLFÖRTECKNING:

Kontaktade företag:

Namn och adress: Tillverkare av: Kontaktperson:

Hannels Industrier Fat Karl Erik Lundbergh
Box 160 Telnr: 0660-107 70
Sjögatan 1 Faxnr: 0660-816 85
891 24 Örnsköldsvik
SVERIGE

Johannes østensjø Fat Mette Wee
& Co. A/S Telnr: +47-52 70 30 60
Postboks 428 Faxnr: +47-52 70 30 99
5501 Haugesund
NORGE

Van Leer Svenska AB Fat Stig Johansson
div. Fiberemballage Telnr: 0435-340 15
Box 89 Faxnr: 0435-351 46
284 22 Perstorp
SVERIGE

Van Leer Svenska AB Fat Arne Jansson
div. Plåtemballage Telnr:08-500 211 10
Box 78 Faxnr: 08-500 217 17
137 22 Västerhaninge
SVERIGE

Kaucon Oy Uurontie IBC-containers Asko Mertanen
80770 Kontiolathi Telnr: +358-(0)13-73 23 32
FINLAND Faxnr: +358-(0)13-73 20 84

Promec A.S IBC-containers Lars Brekke
Vaerftsgata 13 Telnr: +47-69 27 44 22
1511 Moss Faxnr: +47-69 27 40 88
NORGE

GWS Finncont Oy IBC-containers Ritva Havanka
P.O. Box 44 Telnr: +358-3-48 54 11
34801 Virrat Faxnr: +358-3-48 54 200
FINLAND

Bison Sartek A/S IBC-containers Tore Wigand
Bildøybakken Telnr: +47-56 33 50 60
Postboks 314 Faxnr: +47-56 32 10 60
5353 Straume
NORGE
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Namn och adress: Tillverkare av: Kontaktperson:

A/S Dynoplast IBC-containers K.H Krogstad
Cipax samt andra plast- Telnr:+47-63 85 66 55
1940 Björkelangen produkter Faxnr: +47-63 85 53 30
NORGE
( Kontaktföretag i Sverige,
se nedan )

AM Plast AB IBC-containers Matts Karlsson
Box 7 samt andra plast- Telnr: 0370-80 300
330 10 Bredaryd produkter Faxnr: 0370-80 771
SVERIGE
( Dynoplast AS Cipax
kontaktföretag i Sverige )

T&D Bison IBC-containers Katharine Price
Bowling House Telnr: +44-1274-72 82 85
Bowling Iron Works Faxnr: +44-1274-72 47 04
Bradford
United Kingdom BD4 8SX

ALFA-BAG Säckar Petri Laasanen
PB 48 Telnr: +358-(0)6 82 23 017
671 01 Karleby Faxnr: +358-(0)6 82 25 088
FINLAND

PSN Polybulk AB Säckar Kerstin Eskel / Bruno Harrysson
Box 57 Telnr: 054-51 00 25
663 21 Skoghall Faxnr: 054-51 99 16
SVERIGE

Oy Fluid Bag AB Säckar Ulf Hatt
Bottenviksvägen 54-56 Telnr: +358-(0)6 72 30 033
686 00 Jakobstad Faxnr: +358-(0)6 72 34 325
FINLAND

AB Gårdcisterner Tankar och Glenn Larsson
Wedavägen 2 c cisterner Telnr: 08-550 87 480
Box 616 Faxnr: 08-550 89 540
151 27 Södertälje
SVERIGE

Basic Produkter IBC-containers Telnr: 0515-339 40
Paradgatan 1c ( tankar ) Faxnr: 0515-339 41
521 73 Kinnarp
SVERIGE

Foldy Pac Skultuna AB Plywoodlådor May Flellheim
Box 83 Telnr: 021-785 00
730 50 Skultuna Faxnr: 021-785 25
SVERIGE
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Namn och adress: Tillverkare av: Kontaktperson:

Nefab Emballage AB Plywoodlådor Kjell ( Nefab Emballage )
Norgrens väg 5 Telnr: 0271-590 00
882 92 ALFTA Faxnr: 0271-590 10
SVERIGE Thomas Elfwing ( Nefab Plypak )

Telnr: 036-410 25
Faxnr: 036-468 71

SCA Packaging Wellpapplådor och Ulrica Finnander
Förpackningsservice AB inneremballage Telnr: 0370-420 00
Specialprodukter Faxnr: 0370-493 73
Box 628
331 26 Värnamo

Mellerud Inneremballage Anders Svensson
Plastemballage AB Telnr: 0530-120 00
Box 83 Faxnr: 0530-122 00
464 22 Mellerud
SVERIGE

Dynoplast A/S Inneremballage Berit Schürersein
Kongsvinger Telnr: +47-62 82 42 00
Postuttak Oterveien Faxnr: +47-62 82 42 01
2201 Kongsvinger
NORGE

AGA-CRYO AB Tankar och Lars Pettersson
Box 8887 cisterner Telnr: 031-64 68 00
402 72 Göteborg Faxnr: 031-53 22 20
SVERIGE

Övriga telefonkontakter:

SJÖFARTSVERKET Eva-Britt Blomberg
i Norrköping Marlene Gustavsson

Telnr: 011-191 00

Sveriges Provnings- Martin Bengtsson
och Forskningsinstitut Telnr: 033-16 53 34
i Borås Faxnr: 033-10 20 15

Räddningsverket 054-10 44 36
i Karlstad

Svensk Kärnbränslehantering AB Telnr: 08-665 28 00
Box 5864
102 40 Stockholm
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Forts. övriga telefonkontakter:

Statens Strålskyddsinstitut Birgitta Svahn
171 16 Stockholm Telnr: 08-729 71 00

Faxnr: 08-729 71 08

Institutionen för transportteknink Lennart Kindahl
Farligt Gods Telnr: 031-772 13 27
412 96 Göteborg Hemtelnr: 031-26 15 75

Övrig litteratur:

IMDG-koden, The International Maritime Organization 4 Albert Embankment, 1996.

Transport of radioactive material, The International Atomic Energy Agency in Austria,
1992.

Förteckning över certifierade emballage för farliga varor, Martin Bengtsson, Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut, 1996:09.

Chemicals and Dangerous Goods, The Swedish Coast Guard, 1996.

Sjötransport av förpackat farligt gods, Lennart Kindahl, Institutionen för transportteknik på
Chalmers Tekniska Högskola, 1997:01.

TILLSTÅND FÖR PRODUKTBILDER:
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Följande företag har godkänt användandet av deras produktbilder i denna rapport:

Företag: Datum: Referensperson:

Hannels Industrier 970721 Rolf Hannel (tel: 0346-160 10)

Johannes østensjø & Co 970721 Mette Wee (tel: 009-47-52 70 30 60)

Van Leer Svenska AB 970904 Stig Johansson (tel: 0435-34015)
(div. Fiberemballage)

Van Leer Svenska AB  970924 Arne Jansson (tel: 08-500 211 10)
(div. Plåtemballage)

Kaucon Oy AB 970721 Asko Mertanen (tel: 009-47-13 73 23 32)

GWS Finncont Oy 970721 Ritva Havanka (tel: 009-358-3-48 54 11)

Promec A/S 970721 Kjell Dragset (tel: 009-47-69 27 44 22)

Bison Sartek A/S 970721 Thore Wigand (tel: 009-47-56 33 50 60)

A/S Dynoplast Cipax 970721 Erik Jødahl (tel: 009-47-63 85 30 06)

T & D Bison 970721 Katharine Price (tel: 009-44-1274-72 82 85)

ALFA-BAG 970721 Petri Laasanen (tel: 009-358-6-82 23 017)

PSN Polybulk AB 970721 Kerstin Eskel (tel: 054-51 00 25)

Oy FLUID-BAG AB 970721 Christian Wiklund (tel: 009358-6-723 00 33)

AB Gårdscisterner 970721 Glenn Larsson (tel: 08-55 08 74 80)

Foldy Pac Skultuna AB 970904 Lennart Rönnquist (tel: 021-785 00)

Nefab Emballage AB 970729 Kjell-Arne Jonsson (tel: 0271-590 00)

SCA Packaging 970729 Linda Enoksson (tel: 0370-420 00)
Förpackningsservice AB

Melleruds Plastemballage AB 970721 Ricky Jaumann (tel: 0530-120 00)

Dynoplast A/S i Kongsvinger 970721 Knut Pedersen (tel: 009-47-62 82 42 00)


