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Forventede endring i ADR 2017.
Det gjøres en rekke mindre oppdateringer i de fleste kapitler i ADR 2017. Involverte aktører innen transport
av farlig gods på vei må undersøke/ sette seg inn i om evt. endringer vil påvirke deres rolle.
Denne listen gir en kort oversikt over hvilke områder som blir berørt. En mer detaljert oversikt vil komme i
neste nyhetsbrev.
Forskrift om landtransport av farlig gods.
DSB har sendt ut høringsforslag til endringer i denne forskriften. Høringsfrist er 3. oktober 2016, så her er
ikke teksten helt klar. Høringsutkastet ble presentert i forrige nyhetsbrev, og finnes i vårt nyhetsarkiv.
ADR 2017
Del 1
•
•
•
•

Innledende bestemmelser
Noen unntak i 1.1.3 overføres til spesielle bestemmelser kapittel 3.3.
Noen nye og endrede definisjoner i 1.2
Tydeliggjøring av ansvar for transportører i 1.4
Noen nye overgangsbestemmelser i 1.6

Del 2 Klassifisering
• Klassifiseringskapittel 2.1 har en liten endring i 2.1.2.8.
• Det er små endringer i de respektive fareklassers kapitler i 2.2
Del 3 Stofflista, Spesielle bestemmelser og unntak
• I 3.2, liste over farlig gods innføres en del nye UN-nummer (UN3527 – UN 3534)
• For en del eksisterende oppføringer endres henvisning til spesielle bestemmelser,
pakkeinstruksjoner, tunnelkoder, etc.
• I 3.3 innføres noen nye spesielle bestemmelser, og noen endres.
o 188, 310, 636 (b) for litiumbatterier, bl.a nye merkebestemmelser.
o 240, 312, 385, 379, 382, 386, 581, 655, 666, 667, 669, for bl.a diverse kjøretøy og maskiner
med forskjellige typer drivstoff og batterier.
• I 3.4 Begrensede mengder og 3.5 Untatt mengder, er det minimale endringer.
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Del 4 Bruk av emballasje og tanker
• Kapittel 4.1, nye pakkeinstruksjoner
o P005 for motorer og maskiner
o P910 for prototyper/lavproduksjon litiumbatterier
o P200 og P206 for gass er endret
• I 4.3 bruk av tanker er det endrede spesielle bestemmelser og nye tankkoder for bl.a de nye og
endrede UN-nummer.
Del 5 Forsendelsesprosdyrer
• Kapittel 5.1 Endringer hovedsaklig for å tydeliggjøre innholdet i punktene.
• I 5.2 vises de nye merkene for transport av litiumbatterier

•
•
•

Små endringe i 5.3, merking av transportenheter
I 5.4 er det små endringer i for opplysninger knyttet til tomemballasje, og endringer i skriftlige
instruksjoner, bl.a for å få med nye merkesedler.
Noen forenklinger for transport av kjølemidler 5.5.3

Del 6 Krav til konstruksjon og testing av emballasje og tanker
• Her vil det være noen endringer i 6.1, 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 6.11
Del 7
•
•
•

Transport, lasting, lossing, håndtering
Noen endringer i spesieller bestemmelser for kolli, V2 og V8 i 7.2.
Endring i 7.5.2 Samlastforbud
CV36 og CV37 i 7.5.11 er endret

Del 8 Transprortenheter og utstyr, mannskap og opplæring
• Ingen vesentlige endringer
Del 9 Krav til ADR kjøretøy
• Her vil det finnes visse endringer knyttet til elektriske krav, nye drivstofftyper, og endrede tekniske
standarder.

