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Søfartsstyrelsen har udstedt en Vejledning om transport af farligt gods i private køretøjer, der udføres om 

bord på Ro/Ro-fartøjer, når de er pakket i overensstemmelse hermed og kun er beregnet til personlig brug. 

Der skal træffes foranstaltninger til at vurdere risikoen og sikre en sikker transport under normale forhold.  

Genstande, der er anført nedenfor, er klassificeret som farligt gods af IMDG-koden og transporteres af 

enkeltpersoner enten med private køretøjer såsom biler/campingvogne/trailere/autocampere eller af 

passagerer til fods. Det omfatter ikke køretøjer til kommerciel brug, ambulancer eller køretøjer, der betjenes 

af entreprenører/ansatte.  

Følgende er typen og rækken af gods, der er tilladt at transportere i private køretøjer, der ikke er i 

erhvervsmæssig brug.  

 

Kategori  Farligt gods undtaget fra kravene i IMDG koden  

Ammunition / Våben  Våben  

Alle skydevåben skal være ledsaget af et gyldigt EUvåbenpas og/eller 

våbentilladelse eller lignende.  

  

Ovenstående skal være tilgængelig for inspektion af enten 

bookingpersonalet, havnens sikkerhedspersonale eller skibets besætning.  

  

Personer, der transporterer skydevåben, bør være opmærksomme på krav til 

at sikre sikker opbevaring af våben og ammunition.  

  

Ammunition  

Maksimum på 1000 patroner af UN 0012 og UN  

0014 i klasse 1.4S pr. køretøj, som bør transporteres i den originale 
producents emballage, er tilladt uden dokumentation.  

  

Mængder, der overstiger dette, skal deklareres og transporteres i 
overensstemmelse med de fulde bestemmelser i IMDG-koden.  

 

Gas flasker  Propan / Helium (maksimalt 3 cylindre, hvis samlede vægt ikke må overstige 
47 kg)  

  

Udrensede cylindre kræver, at der fremvises certifikater.  

Biler / Campingvogne / 

Autocampere  

Butan / Propan (maksimalt 3 cylindre, hvis samlede vægt ikke må overstige 

47 kg) og kun til belysning, madlavning eller opvarmning.  

 

 

Hybridbiler og lignende  Kun anerkendte fremstillede modeller med standardspecifikation, eller hvor 
der er forelagt dokumentation for, at eventuelle ændringer er blevet udført af 

en kompetent certificeret mekaniker.  
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Dykkerudstyr  Der må maksimalt medbringes 6 cylindre pr. køretøj af størrelse 'F' eller 
mindre (Bemærk størrelse F har en vandkapacitet på 9,4 liter, med 

omtrentlige dimensioner 930 mm x 140 mm eller op til 60L  

samlet vandkapacitet), der indeholder enten  

UN1002 LUFT, KOMPRESSET,  

UN1072 OXYGEN  

UN3156 KOMPRESSET GAS  

OXIDERENDE N.O.S (Oxygen, Nitrogen).  

  

Cylindre skal deklareres til skibets officer og landsidepersonale inden 

lastning.  

  

Intet andet farligt gods (f.eks. Klasse 2.1 brandfarlige gasser, Klasse 3 

brandfarlige væsker) må transporteres i samme køretøj som dykkergasserne.  

Husholdningsartikler  Brandfarlig maling og malingsrelateret materiale (maks. 10L kombineret). 

Engangsgasbeholder (Maks.  

1L) til gasbrænder eller lignende.  

  

Brandslukkere  Små brandslukkere op til en maksimal totalvægt på 5 kg pr. køretøj / 
campingvogn / trailer.  

  

Fyrværkeri  Private køretøjer må kun tage fyrværkeri i detailemballage, maksimalt 5 kg 
pakkevægt i alt.  

  

Fyrværkeri skal deklareres til skibets officer og landsidepersonale inden 

lastning.  

  

Foder for dyr  Lille "heste" trailer med dyr. 3 baller standardstørrelse. Baller skal dækkes, 
hvis de er uden for køretøjet. Stor "heste" trailer. Yderligere baller kan 
transporteres inde i køretøjet, op til maksimalt 3 baller pr. dyr.  

  

Genstande transporteret 

i personlig bagage  

Personlige pleje- eller hygiejneprodukter f.eks.  

hårspray, toiletartikler. Overvej også lithium-batterier i elektronisk udstyr.  

  

Selvoppustelige 

redningsveste / 

pyroteknik   

Gyldig nødblus og redningsveste. Maksimalt pr. køretøj på 6 x 
redningsveste, 6 x håndholdte signalblus, 4 x faldskærmsblus og 2 

røgsignaler til brug i fritidsfartøjer.  
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Medicinsk ilt  Private køretøjer, der bruges til at transportere syge eller handicappede 

personer, kan have op til 6  

cylindre, størrelse 'F' eller mindre cylindre (dvs. op til 60L samlet 
vandkapacitet) indeholdende  

UN 1072 OXYGEN, KOMPRIMERET.  

  

Patienten skal forevise et brev fra en læge, der angiver, at de har brug for 
medicinsk ilt.  

  

Ud over ovenstående betingelser skal skibet informeres ved reservation og 
brug af ilt om bord på skibet er kun tilladt i ikke-ryger områder udpeget af 
skibsføreren.  

  

Benzin / Diesel  I en egnet og sikker beholder (maksimal mængde 25L pr. køretøj).  

 

 

I alle ovennævnte tilfælde skal godset være sikret mod bevægelse og for gasser, undtagen når det anvendes 

til medicinske formål, bør gasforsyningen være lukket ved flaskerne og stuvet væk fra antændelseskilder og 

varmekilder.  


