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Dokumentsammanställning 
 
14th Session of the RID Committee of Experts’ standing working group (RID-arbetsgruppen), den 23 maj 2022 
 

1. Fastställande av dagordning 

RID-22004-CE-GTP14 Preliminär dagordning  

2. Närvaro 

OTIF:s sekretariat uppmanar att så många medlemsstater som möjligt deltar för att uppnå resultat som leder till att förslagen kan antas med 
majoritetsbeslut vid mötet med OTIF:s RID Committee of Experts (RID-kommittén) den 24 maj 2022. 
 
Ordförande: Caroline Bailleux, Belgien 
Vice ordförande: Othmar Krammer, Österrike 
 

3. Godkännande av ändringar till förslag på notifikationstexter till RID 2023 

NOT/2023 (OTIF) Förslag på notifikationstext till RID 2023 
Förslag på notifikation av ändringarna till RID som ska träda i kraft den 1 januari 2023 (RID 2023). Dokumentet innehåller 
samtliga ändringar som RID-arbetsgruppen antog vid det 13:e mötet. RID-arbetsgruppen ska vid det föreliggande 14:e mötet 
ta ställning till de delar av notifikationstexten som saknar markering i dokumentet. Detta rör framförallt ändringar som rör 
både väg- och järnvägstransporter och som Joint Meeting har antagit preliminära beslut om i mars 2022, men som kräver 
beslut av RID-kommittén. Efter kompletterande beslut av RID-arbetsgruppen kommer notifikationstexten sedan att läggas 
fram för RID-kommittén den 24 maj för formellt ändringsbeslut för att träda i kraft den 1 januari 2023. 
 

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc_StandingWG/RID-22004-CE-GTP14-e-invitation.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2022/RID_NOT_2023_draft_e.pdf
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Dokument saknas (OTIF) Sekretariatet kommer att ta fram ett förslag på märkning av cisternvagnar som transporterar brandfarliga, 
kondenserade gaser och som är försedda med säkerhetsventiler. 
 

Dokument saknas (OTIF) Sekretariatet kommer att sammanställa alla beslut från det 111:e mötet med WP.15 (9-13 maj) som kan ha 
betydelse för RID. 
 

4. Tolkning av RID 

Inga dokument ännu  

5. Förslag till ändringar av RID  

(a) Kvarstående frågor 

2022/1 (UIC) Uppdatering av NHM-koder i tabell B i kapitel 3.2 
UIC föreslår NHM-koder (numeriska koder för att klassificera gods som transporteras på järnvägen) för nya UN-nummer som 
införs i tabell A i kapitel 3.1 i RID 2023.  
 

2022/2 (OTIF) Hänvisning till EN 14841 i anmärkningarna till 1.4.3.3 och 1.4.3.7.1 i RID 
EN 14841 innehåller metoder för lossning av gasol (LPG) i cisternvagnar. Standarden är under revidering och förväntas bli 
publicerad i juni 2023. Trots att den fortfarande är under arbete vill standardarbetsgruppen under Joint Meeting att RID 2023 
hänvisar till standarden, då den enbart innehåller vägledning och inte är obligatorisk att följa.  
  

Dokument saknas (OTIF) Sekretariatet kommer att ta fram ett förslag på märkning av cisternvagnar som transporterar 
komprimerade, kondenserade gaser eller lösta gaser och som är försedda med säkerhetsventiler. 
 

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc_StandingWG/RID_CE_GTP_2022-01_e_NHM_Codes.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc_StandingWG/RID_CE_GTP_2022-02_e_EN_14841.pdf
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2022/4 (UIC) Anpassning av punkt 5 i IRS 40471-3 (Kontroll som ska utföras vid försändning av farligt gods) till 
ändringarna i RID 2023 
IRS 40471-3 om kontroller som ska utföras vid försändning av farligt gods, behöver anpassas till följd av ändringarna som 
förväntas ingå i RID 2023. Anpassningen rör den nya särbestämmelsen 398 angående uppgifter i godsdeklarationen för UN 
1012 och kontroll av uppgifter i godsdeklarationen och på tanken till följd av att klapptavlor inte längre måste användas. UIC 
önskar att arbetsgruppen godtar ändringarna som föreslås till IRS 40471-3.  
 

2022/4/Add.1 (UIC) Anpassning av punkt 5 i IRS 40471-3 (Kontroll som ska utföras vid försändning av farligt gods) till 
ändringarna i RID 2023 – komplettering 
UIC föreslår ytterligare anpassningar av punkt 5 i IRS 40471-3 till följd av ändrad vokabulär för reglerna i RID 2023 om 
datum för nästa kontroll av tankar. 
 

2022/5 (OTIF) Särbestämmelse TT4 i 6.8.4 (d) i RID 
OTIF föreslår att särbestämmelse TT4 tas bort från RID. Särbestämmelse TT4 anger att för vissa frätande ämnen i klass 8 ska 
cisternvagnar och tankcontainrar kontrolleras invändigt vart 4 respektive 2,5 år för att identifiera korrosionsangrepp. TT4 
finns inte i ADR, vilket innebär att vad gäller reglerna för tankcontainrar, som i grunden ska vara harmoniserade, är de olika. 
Tankarbetsgruppen under Joint Meeting diskuterade olikheterna vid senaste arbetsgruppsmötet och konstaterade att det inte 
finns några säkerhetsmässiga orsaker till att det finns olikheter och att särbestämmelse TT4 därför kunde tas bort från RID. 
 

2022/6 (UIP) Krav på vagnar som är utrustade med digitala automatiska kopplingar (“DAC”) och krav kopplingssystemen 
I särbestämmelse TE22 och TE25 finns tekniska regler om att utrusta och konstruera cisternvagnar för transport av vissa 
gaser i klass 2 och vissa ämnen i klass 3 till 8, i syfte att förebygga buffertklättring och skador vid rangerstötar. UIP föreslår 
tekniska anpassningar av reglerna så att cisternvagnar kan utrustas och användas med digitala automatiska kopplingar (DAC). 
 

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc_StandingWG/RID_CE_GTP_2022-04_e_IRS_40471-3.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc_StandingWG/RID_CE_GTP_2022-04_Add_1_e_IRS_40471-3.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc_StandingWG/RID_CE_GTP_2022-05_e_deletion_TT4.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2022/RID_CE_GTP_2022-06_e_DAC.pdf
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2022/7 (OTIF) Inkludering av begreppet extra stora tankcontainrar i förlagan för rapport över olyckor och tillbud vid 
transport av farligt gods 
Förlagan återspeglar vilka typer av inneslutningar som kan komma ifråga vid transport av farligt gods. Sekretariatet föreslår 
att extra stora tankcontainrar läggs till i förlagan mot bakgrund av att det är en ny typ av behållare med större kapaciteter. Det 
är därför intressant att särskilja eventuella olyckor och tillbud med denna nya typ av behållare. 
 

(b) Nya förslag 

Inga dokument ännu  

6. Harmonisering av RID och SMGS, bilaga 2 

Inga dokument ännu  

7. Information från European Union Agency for Railways (ERA) 

Dokument saknas (ERA) Information från Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) 
ERA har en stående punkt på dagordningen där ERA lämnar information från arbetet inom EU som kan vara av intresse 
för eller kräva samordning med RID-arbetsgruppen. 
 

8. Övriga frågor  

Inga dokument ännu  

 

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2022/RID_CE_GTP_2022-07_e_extra-large_tank-container.pdf

