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Bilaga 5 
Internationell märkning 

av farligt gods 
 
 
B5.1 Allmänt 
 
I avsnitt 6.1 beskrivs kortfattat IMDG-kodens 9 farlighetsklasser för emballerat farligt 
gods som transporteras till sjöss. I kodens kapitel 5.2 och 5.3 finns etiketter avbildade 
samt detaljbestämmelser som skall tillämpas vid etikettering av emballage. Färgbilder av 
etiketterna finns dessutom på insidan av ytterpärmarna för kodens alla volymer. I Figur 
B5-7 visas dessa etiketter. 
 
Förpackning med farligt gods skall vara försedd med etiketter som anger huvudfara 
samt ev. sekundärfara (en eller flera). Etiketterna visar symboler och nummer för äm-
nets klasstillhörighet (se Figur B5-1) enligt IMDG-koden. Etiketter för radioaktiva och 
klyvbara ämnen (Klass 7) skall även vara försedda med förklarande text vilket är frivil-
ligt för övriga klasser. 
 
Förpackningen skall även vara försedd med ämnets tekniskt riktiga namn samt UN-
nummer. Dessutom skall på emballaget finnas standardiserad UN-märkning som anger 
att förpackningen är typgodkänd för farligt gods (jfr Bilaga 9, avsnitt B9.5). 
 
Etiketter och inskriptioner skall vara tydligt läsbara efter tre månader i saltvatten. Etiket-
terna storlek skall vara 100 mm × 100 mm för mindre förpackningar (fat, lådor etc.) och 
250 mm × 250 mm för fraktcontainrar och fraktpallar med farligt gods. 
 
 
B5.2 Etiketters placering på emballage och containrar 
 
Figur B5-1 Visar hur ett fat 
har en etikett för huvudfara 
(klass 6, gifter), en etikett för 
sekundärfara (klass 8, frätande 
ämne) samt en etikett för mil-
jöfara (marine pollutant). 
 
Under etiketterna finns angivet 
ämnets tekniskt riktiga namn 
samt UN-nummer. 
 
På toppen finns en standardi-
serad UN-märkning som anger 
att förpackningen är typgod-
känd för farligt gods. 

 

 

 

 
 Figur B5-1 
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Figur B5-2 
Etikett på en fraktpall med säckar 
innehållande ett oxiderande ämne 

 

Figur B5-3 
Exempel på alternativa sätt att åsätta UN-

nummer (ej föreskrivet) på en torrlastcontainer 
innehållande ett enda ämne (klass 6, gifter) 

 
 
 

Figur B5-4
 
Torrlastcontainrar skall vara märkta 
med stora tydliga etiketter (250 mm × 
250 mm) på alla lång- och kortsidor. 
 

 Källa: Arbetarskyddsnämnden, Sweden 

  
 

Figur B5-5
 
Exempel på märkning av en torrlast-
container innehållande emballage 
med ämnen från två olika klasser. 
Endast etiketter behöver sättas på 
containern. 
 
 

Figur B5-6
 
Exempel på märkning av en tankcon-
tainer. Förutom etiketter måste äm-
nets tekniskt riktiga namn samt UN-
nummer anges (gäller båda långsi-
dorna). 
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B5.3 Etiketter och märkning för farligt gods 

enligt IMDG- koden 
 

Klass      
 
 

1 

  

 

      
 
 

2 

   
      

 

 
 

3 

 

  

     
 
 

4 

  

 
Ämne med 
förhöjd 
temperatur 

      
 
 

5 - 6 

   
  5.2 får nytt utseende ↑ 

       fr.o.m. 2007 

  

  
 

7 

  

 

      
 
 

8 - 9 

 
   

 Märkning vid 
farlig gasbe-
handling 
 
*Ange erforder-
liga uppgifter 
 

Figur B5-7 
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B5.4 NFPA:s farlighetsdiamant 
 
Den amerikanska brandskyddsmyndigheten US National Fire Protection Association 
(NFPA) har utvecklat ett märkningssystem (“the NFPA fire diamond”) som informa-
tionsstöd för insatspersonal vid olyckor med farligt gods. Systemet används över hela 
världen vid transport av farligt gods trots att det ofta inte krävs i transportsammanhang. 
Avsikten med detta märkningssystem är egentligen användning vid fasta installationer, 
förvaringsplatser, försäljningsställen, laboratorier och kemiska processenheter. 
  

Figur B5-8 ger en översiktlig beskrivning av farlighetsdiamanten och Figur B5-9 ger 
några exempel. Se Figur B5-10 för mer ingående förklaringar till farlighetskoderna. 

 
 Brandfara  
 4 Extremt brandfarligt  
 3 Kan antändas vid normal 

temperatur 
 

 2 Kan antändas vid lätt 
uppvärmning 

 

 1 Kan antändas vid mode-
rat uppvärmning 

 

 0 Kan ej antändas  
Hälsofara Reaktivitet 

4 Extremt 
hälsofarligt 

4 Mycket instabilt 
 – exploderar lätt 

3 Mycket 
hälsofarligt 

3 Kan explodera vid 
påverkan av värme 
eller mekanisk chock 

2 Hälsofarligt 2 Kan reagera kraftigt 
med vatten 

1 Måttlig hälsofara 1 Instabilt vid upphettning 
0 Ingen (normal) 

hälsofara 
0 Stabilt 

 Speciella risker  
 OXY Oxiderande ämne  
 ACID Syra  
Figur B5-8 ALK Alkali  
 COR Korrosivt ämne  
 W Använd icke vatten  
 
 
Några exempel 

 
Svavelsyra Klor Bensen Acetylklorid Akrylonitril 

 
Figur B5-9 
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Figurerna B5-10 och B5-11 visar hur farlighetsgraderingen 

i NFPA:s farlighetsdiamant används vid insatser mot kemolyckor. 
 

US Fire Administration:s guide för kemdykare (First Responders) 
baserad på National Fire Protection:s (NFPA) farlighetsdiamant 
Hälsofara  

- Blå färgkod 
Brandfara  

– Röd färgkod 
Reaktivitetsfara  
– Gul färgkod 

Möjliga personskador Brandrisker Reaktionsbenägenhet 

4 

Ämnen som vid 
mycket kort expo-
nering kan vara 
livsfarliga eller 
förorsaka svår ska-
da. 

4 

Ämnen med hög 
brandfara som avduns-
tar eller skingras 
snabbt vid normal om-
givningstemperatur. 

4 
Ämnen med hög ex-
plosionsbenägenhet 
under normala tempe-
raturer och tryck.  

3 

Ämnen som vid 
kort exponering 
kan vara livsfarliga 
eller förorsaka svår 
skada. 

3 

Vätskor och fasta äm-
nen som kan antändas 
under alla normala 
omgivningstemperatu-
rer. 

3 
Ämnen med explo-
sionsbenägenhet vid 
initiering med tryck, 
hetta eller vatten. 

2 

Ämnen som, vid 
intensiv eller fort-
satt men inte kro-
nisk exponering, 
kan förorsaka till-
fällig, eller möjli-
gen kvarstående, 
skada. 

2 

Ämnen som kan an-
tändas vid måttlig 
upphettning eller vid 
exponering för relativt 
höga omgivningstem-
peraturer. 

2 

Ämnen som, vid för-
höjd temperatur och 
ökat tryck, lätt reagerar 
häftigt eller som reage-
rar häftigt med vatten 
eller bildar explosiv 
blandning med vatten. 

1 

Ämnen som vid 
exponering kan 
förorsaka irritation 
men endast ringa 
kvarstående skada. 

1 
Ämnen som bara kan 
antändas efter upp-
värmning. 

1 

Ämnen som normalt är 
stabila men som blir 
instabila vid förhöjd 
temperatur och ökat 
tryck. 

0 

Ämnen som, vid 
exponering under 
brand, inte ger stör-
re skada än vanliga 
brännbara ämnen. 

0 Icke brännbara ämnen. 0 
Ämnen som är stabila 
även vid brand och 
som inte reagerar med 
vatten. 

 
Figur B5-10 
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US Fire Administration:s guide för kemdykare (First Responders) 
Strategi vid tillämpning av National Fire Protection:s (NFPA) farlighetsdiamant 

 Tabellen är tillämpbar endast vid reaktivitetsfara 0 – 1 
(vid reaktivitetsfara 2 – 4 gäller alltid defensiv strategi) 

 
4 Endast de-

fensiva åt-
gärder. 

Endast defen-
siva åtgärder. 

Endast de-
fensiva åt-
gärder. 

Endast de-
fensiva åt-
gärder. 

Endast defensiva 
åtgärder. 

3 Endast de-
fensiva åt-
gärder efter 
identifie-
ring och 
riskbedöm-
ning av in-
blandade 
ämnen. 

Endast defen-
siva åtgärder 
efter identifi-
ering och 
riskbedöm-
ning av in-
blandade äm-
nen. 

Endast de-
fensiva åt-
gärder efter 
identifie-
ring och 
riskbedöm-
ning av in-
blandade 
ämnen. 

Endast de-
fensiva åt-
gärder efter 
identifiering 
och riskbe-
dömning av 
inblandade 
ämnen. 

Endast defensiva 
åtgärder efter identi-
fiering och riskbe-
dömning av inblan-
dade ämnen. 

2 Insats med 
helskydds-
utrustning 
från säkert 
avstånd. 
Efteråt 
skall perso-
nal och ut-
rustning 
saneras 
noggrant. 

Insats med 
helskydds-
utrustning 
från säkert 
avstånd. Ef-
teråt skall 
personal och 
utrustning 
saneras nog-
grant. 

Insats med 
helskydds-
utrustning 
från säkert 
avstånd. 
Efteråt skall 
personal 
och utrust-
ning sane-
ras nog-
grant. 

Insats med 
helskydds-
utrustning 
från säkert 
avstånd. 
Efteråt skall 
personal 
och utrust-
ning saneras 
noggrant. 

Insats med hel-
skyddsutrustning 
från säkert avstånd. 
Efteråt skall perso-
nal och utrustning 
saneras noggrant. 
Överväg olika in-
satsalternativ. 

1 Insats med 
heltäckande 
skyddsdräkt 
och and-
ningsappa-
rat med 
övertryck. 
Sanering 
efteråt. 

Insats med 
heltäckande 
skyddsdräkt 
och andnings-
apparat med 
övertryck. 
Sanering ef-
teråt. 

Insats med 
heltäckande 
skyddsdräkt 
och and-
ningsappa-
rat med 
övertryck. 
Sanering 
efteråt. 

Insats med 
heltäckande 
skyddsdräkt 
och and-
ningsappa-
rat med 
övertryck. 
Sanering 
efteråt. 

Insats med heltäck-
ande skyddsdräkt 
och andningsapparat 
med övertryck. Sa-
nering efteråt. 
Överväg olika in-
satsalternativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N 
F 
P 
A 
 

H 
ä 
l 
s 
o 
f 
a 
r 
a 

0 Insats med 
heltäckande 
skyddsdräkt 
och and-
ningsappa-
rat med 
övertryck. 

Insats med 
heltäckande 
skyddsdräkt 
och andnings-
apparat med 
övertryck. 

Insats med 
heltäckande 
skyddsdräkt 
och and-
nings-
apparat med 
övertryck. 

Insats med 
heltäckande 
skyddsdräkt 
och and-
nings-
apparat med 
övertryck. 

Insats med heltäck-
ande skyddsdräkt 
och andningsapparat 
med övertryck. Sa-
nering efteråt.  
Överväg olika in-
satsalternativ och 
högtrycksutrustning.

0 1 2 3 4  
NFPA brandfara 

Figur B5-11 Senaste uppdatering: 3 november 1998 
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B5.5 Kemler-tal eller Farlighetsnummer 
 
ADR:s Hazard Identification Number HIN (Kemler Code) kallas i de nordiska länderna 
ofta ”Farlighetsnummer”, “Kemler-tal” eller “Kemler-tall”. Det anges på skyltar place-
rade på fordon, containrar och järnvägsvagnar med farliga ämnen som landtransporteras 
efter de internationella ADR- och RID-reglerna. 
 
På skyltarna (se exempel Figur B5-12) visas det riskinformerande Kemler-talet överst 
och det ämnesidentifierande UN-numret nederst. Det senare följer “UN Recommenda-
tions on the Transport of Dangerous Goods”. Exemplet visar transportskyltens utseende 
för acetylklorid. 
 
 

Kemler-talet  (”farlighetsnumret”) för acetylklorid
(ADR Hazard Identification Number HIN, Kemler Code)

 
 

UN-nummer  för acetylklorid

 Figur B5-12 
 
 
 

En motsvarande orangefärgad
blank skylt (utan nummer) anger

blandad farlig last med olika ämnen.
 
 
 Figur B5-13 
 

Den s.k. Hazchem-koden används inte i de nordiska länderna och behandlas inte här. 
 
Betydelsen av Kemler-talet eller Farlighetsnumret 
Den första siffran i Kemler-talet eller Farlighetsnumret anger primär risk. Om den är 
dubblerad är risken särskilt stor. Den andra och tredje siffran anger vanligen sekundär 
risk. En fördubbling av en siffra visar på en förstärkning av motsvarande fara. När faran 
hos ett visst ämne kan beskrivas tillräckligt med endast en siffra följs denna av en nolla. 
Farlighetsnumret för klasserna 2 till och med 9 består av två eller tre siffror. Siffrorna 
hänvisar allmänt till följande faror: 
 
2 Gasutveckling på grund av tryck eller kemisk reaktion 
3 Brandfarlighet hos vätskor (ångor) och gaser, eller självupphettande vätska 
4 Brandfarlighet hos fasta ämnen eller självupphettande fast ämne 
5 Oxiderande (brandunderstödjande) verkan 
6 Giftighet eller smittfara 
7 Radioaktivitet 
8 Frätande egenskaper 
9 Risk för spontan, häftig reaktion 
X Om farlighetsnumret föregås av bokstaven ”X” innebär detta att ämnet reagerar 

farligt med vatten. För sådana ämnen får vatten endast användas efter bedömning 
av sakkunnig. 
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Betydelsen hos vissa använda sifferkombinationer: 
 
20 kvävningsframkallande gas eller gas utan sekundärfara 
22 kyld kondenserad gas, kvävningsframkallande 
223 kyld kondenserad gas, brandfarlig 
225 kyld kondenserad gas, oxiderande (brandunderstödjande) 
23 brandfarlig gas 
239 brandfarlig gas som spontant kan leda till en häftig reaktion 
25 oxiderande (brandunderstödjande) gas 
26 giftig gas 
263 giftig gas, brandfarlig 
265 giftig gas, oxiderande (brandunderstödjande) 
266 mycket giftig gas 
268 giftig gas, frätande 

- brandfarlig vätska (flampunkt minst 23°C och högst 61°C), eller 
- brandfarlig vätska eller fast ämne i smält tillstånd med flampunkt över 61°C 

uppvärmd till en temperatur lika med eller över flampunkten, eller 

30 

- självupphettande vätska 
323 brandfarlig vätska som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas 
X323 brandfarlig vätska som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser 

bildas (vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig) 
33 mycket brandfarlig vätska (flampunkt under 23°C) 
333 självantändande vätska 
X333 självantändande vätska (vatten får endast användas efter godkännande av sak-

kunnig) 
336 mycket brandfarlig vätska, giftig 
338 mycket brandfarlig vätska, frätande 
X338 mycket brandfarlig vätska, frätande, som reagerar farligt med vatten (vatten får 

endast användas efter godkännande av sakkunnig) 
339 mycket brandfarlig vätska som spontant kan leda till en häftig reaktion 
36 brandfarlig vätska (flampunkt minst 23°C och högst 61°C), mindre giftig, 

eller självupphettande vätska, giftig 
362 brandfarlig vätska, giftig, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser 

bildas 
X362 brandfarlig vätska, giftig, som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga 

gaser bildas (vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig) 
368 brandfarlig vätska, giftig, frätande 
38 brandfarlig vätska (flampunkt minst 23°C och högst 61°C), frätande 
382 brandfarlig vätska, frätande, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser 

bildas 
X382 brandfarlig vätska, frätande, som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga 

gaser bildas (vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig) 
39 brandfarlig vätska som spontant kan leda till en häftig reaktion 
40 brandfarligt eller självreaktivt eller självupphettande fast ämne 
423 fast ämne, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas 
X423 brandfarligt fast ämne, som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga 

gaser bildas (vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig) 
43 självantändande (pyrofort) fast ämne 
44 brandfarligt fast ämne i smält tillstånd vid förhöjd temperatur 
446 brandfarligt fast ämne, giftigt, i smält tillstånd vid förhöjd temperatur 
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46 brandfarligt eller självupphettande fast ämne, giftigt 
462 giftigt fast ämne, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas 
X462 fast ämne, som reagerar farligt med vatten så att giftiga gaser bildas (vatten får 

endast användas efter godkännande av sakkunnig) 
48 brandfarligt eller självupphettande fast ämne, frätande 
482 frätande fast ämne, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas 
X482 fast ämne, som reagerar farligt med vatten så att frätande gaser bildas (vatten 

får endast användas efter godkännande av sakkunnig) 
50 oxiderande (brandunderstödjande) ämne 
539 brandfarlig organisk peroxid 
55 starkt oxiderande (brandunderstödjande) ämne 
556 starkt oxiderande (brandunderstödjande) ämne, giftigt 
558 starkt oxiderande (brandunderstödjande) ämne, frätande 
559 starkt oxiderande (brandunderstödjande) ämne, som spontant kan leda till en 

häftig reaktion 
56 oxiderande (brandunderstödjande) ämne, giftigt 
568 oxiderande (brandunderstödjande) ämne, giftigt, frätande 
58 oxiderande (brandunderstödjande) ämne, frätande 
59 oxiderande (brandunderstödjande) ämne, som spontant kan leda till en häftig 

reaktion 
60 giftigt eller mindre giftigt ämne 
606 smittförande ämne 
623 giftig vätska, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas 
63 giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23°C och högst 61°C) 
638 giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23°C och högst 61°C), frätande 
639 giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 61°C), som spontant kan leda till en 

häftig reaktion 
64 giftigt fast ämne, brandfarligt eller självupphettande 
642 giftigt fast ämne, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas 
65 giftigt, oxiderande (brandunderstödjande) ämne 
66 mycket giftigt ämne 
663 mycket giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 61°C) 
664 mycket giftigt fast ämne, brandfarligt eller självupphettande 
665 mycket giftigt ämne, oxiderande (brandunderstödjande) 
668 mycket giftigt ämne, frätande 
669 mycket giftigt ämne, som spontant kan leda till en häftig reaktion 
68 giftigt ämne, frätande 
69 giftigt eller mindre giftigt ämne, som spontant kan leda till en häftig reaktion 
70 radioaktivt ämne 
78 radioaktivt ämne, frätande 
80 frätande eller svagt frätande ämne 
X80 frätande eller svagt frätande ämne, som reagerar farligt med vatten (vatten får 

endast användas efter godkännande av sakkunnig) 
823 frätande vätska som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas 
83 frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23°C och 

högst 61oC ) 
X83 frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23°C och 

högst 61°C), som reagerar farligt med vatten (vatten får endast användas efter 
godkännande av sakkunnig) 

839 frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23°C och 
högst 61°C), som spontant kan leda till en häftig reaktion 

X839 frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23°C och 
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högst 61°C), som spontant kan leda till en häftig reaktion och som reagerar 
farligt med vatten (vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig) 

84 frätande fast ämne, brandfarligt eller självupphettande 
842 frätande fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas 
85 frätande eller svagt frätande ämne, oxiderande (brandunderstödjande) 
856 frätande eller svagt frätande ämne, oxiderande (brandunderstödjande) och 

giftigt 
86 frätande eller svagt frätande ämne, giftigt 
88 mycket frätande ämne 
X88 mycket frätande ämne som reagerar farligt med vatten (vatten får endast använ-

das efter godkännande av sakkunnig) 
883 mycket frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23°C och högst 61°C) 
884 mycket frätande fast ämne, brandfarligt eller självupphettande 
885 mycket frätande ämne, oxiderande (brandunderstödjande) 
886 mycket frätande ämne, giftigt 
X886 mycket frätande ämne, giftigt, som reagerar farligt med vatten (vatten får endast 

användas efter godkännande av sakkunnig) 
89 frätande eller svagt frätande, som spontant kan leda till en häftig reaktion 
90 miljöfarligt ämne; övriga farliga ämnen 
99 olika farliga ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur 
 


