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P003 EMBALLERINGSFORSKRIFT P003 
Farligt gods skal anbringes i egnede ydre emballager. Emballagerne skal opfylde bestemmelserne i 4.1.1.1, 

4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 og 4.1.3 og skal være konstrueret således, at kravene i 6.1.4 er opfyldt. Der skal 

anvendes ydre emballager, der er konstrueret af egnede materialer med tilstrækkelig styrke og design i for-

hold til emballagens kapacitet og påtænkte anvendelse. I de tilfælde hvor denne emballeringsforskrift benyt-

tes til transport af genstande eller indvendige emballager fra kombinationsemballager, skal emballagen være 

konstrueret med henblik på at forhindre utilsigtede udslip af genstande under normale transportforhold. 

Særlige emballeringsbestemmelser: 

PP16 For UN 2800: Akkumulatorer skal være beskyttet mod kortslutninger og være forsvarligt pakket i 

stærke ydre emballager. 

Anm. 1:  Akkumulatorer sikret mod udsivning, som er en integreret og for driften nødvendig 

del af mekaniske og elektroniske apparater, skal være sikkert anbragt i holderen på 

udstyret og således beskyttet, at de kan modstå beskadigelse og kortslutninger. 

Anm. 2:  For brugte akkumulatorer (UN 2800), se P801a. 

PP17 For UN 2037: Kolli må højst have en nettovægt på 55 kg for papemballager og 125 kg for andre 

emballager. 

PP19 For UN 1364 og 1365: Transport i baller er tilladt. 

PP20 For UN 1363, 1386, 1408 og 2793: Enhver støvtæt, rivestærk beholder kan benyttes. 

PP32 UN 2857 og 3358 kan transporteres uemballeret i tremmekasser eller i egnede ekstra ydre embal-

lager. 

PP87 (Slettet) 

PP88 (Slettet) 

PP90 
 

 

PP91 

For UN 3506: Der skal anvendes forseglede indvendige foringer eller sække af kraftigt vandtæt 

og punkteringsfrit materiale, der er uigennemtrængeligt for kviksølv, og som sikrer, at stoffet ikke 

kan slippe ud af kolliet, uanset kolliets placering eller orientering. 

For UN 1044: Store ildslukkere kan også transporteres uemballeret, forudsat at kravene i 4.1.3.8.1 

(a)-(e) er opfyldt, at ventilerne er beskyttet ved hjælp af en af metoderne i henhold til 4.1.6.8 (a)-

(d), og at andet udstyr, der er monteret på ildslukkeren, er beskyttet på en sådan måde, at det for-

hindrer utilsigtet aktivering. I denne særlige emballeringsbestemmelse betyder "store ildslukkere" 

ildslukkere som beskrevet i punkt (c)-(e) i særlig bestemmelse 225 i kapitel 3.3. 

Særlige emballeringsbestemmelser for RID og ADR: 
RR6 
 
 
RR9 

For UN 2037: Hvis transporten udføres som vognladningsgods, kan metalgenstande også embal-

leres som følger: Genstandene skal samles i enheder på bakker og fastholdes i deres position ved 

hjælp af et egnet plastdække. Enhederne skal stables og sikres forsvarligt på pallerne. 

For UN 3509: Det er ikke påkrævet, at emballagerne opfylder kravene i 4.1.1.3. 

Der skal anvendes emballager, der opfylder kravene i 6.1.4, og som er gjort tætte eller forsynet 

med foringer eller sække af tæt og punkteringsfrit materiale. 

Når de eneste indeholdte rester er faste stoffer, der ikke kan blive flydende ved temperaturer, som 

kan tænkes at forekomme under transporten, kan der anvendes fleksible emballager.  

Når der forekommer flydende rester, skal der anvendes stive emballager, som kan tilbageholde 

væsker (f.eks. ved hjælp af absorberende materiale).  

Inden de fyldes og afleveres til transport, skal hver emballage efterses for at sikre, at de er fri for 

korrosion, forurening eller anden skade. Emballager, der viser tegn på reduceret styrke, må ikke 

længere anvendes (mindre buler og ridser anses ikke for at reducere emballagens styrke). 

Emballager beregnet til transport af emballager, kasserede, tomme, urensede, med rester i klasse 

5.1 skal være fremstillet eller tilpasset på en sådan måde, at godset ikke kan komme i berøring 

med træ eller andet brændbart materiale. 


