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§ 1.Formål
Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell,
ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.
§ 2.Virkeområde
Forskriften regulerer forberedelse til, gjennomføring og avslutning av enhver
landtransport av farlig gods, herunder forflytting til eller fra en annen transportmåte, samt
krav til kontroll- og opplæringsordninger.
ADR og RID er en del av forskriften.

a)
b)
c)

d)
e)

ADR og RID gjelder likevel ikke for:
transport av farlig gods som i sin helhet foregår innenfor et lukket område
transport av farlig gods på mobile maskiner dersom det farlige godset brukes av den mobile maskinen
militær transport av eksplosive stoffer og gjenstander i klasse 1, samt transport på militære
kjøretøy av reservebeholdere med UN 1202 dieselolje, UN 1203 bensin, UN 1223 parafin
eller UN 1863 jetdrivstoff fly
politiets transport av farlig gods ved kontroll og annen myndighetsutøvelse
tollvesenets transport av farlig gods ved kontroll og annen myndighetsutøvelse.
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Endret ved forskrift 14 nov 2016 nr. 1311 (i kraft 1 jan 2017).

§ 7.Opphold under transport
Farlig gods skal transporteres og losses uten unødig opphold.
Dersom opphold under transport likevel er påkrevet, skal oppholdet foregå på egnet
sted ut fra hensynet til den risiko det farlige godset utgjør for omgivelsene.
Brannvesenet kan i det enkelte tilfelle henvise kjøretøy med farlig gods til bestemte
områder for opphold under transport.
Transportdokument skal forevises brannvesenet på oppfordring.
§ 11.Unntak fra krav til ADR-kompetansebevis
Krav til kompetansebevis etter bestemmelsene i ADR gjelder ikke:
a)
b)
c)

0

ved reparasjoner og verkstedskontroll av tom, ikke rengjort tank
for tjenestemenn i Statens vegvesen i tilknytning til kontroll
for militært personell som transporterer drivstoff tilhørende klasse 3 dersom
transporten er militær og føreren har gjennomgått militær opplæring og prøve som
er godkjent av Forsvaret.
Endret ved forskrift 14 nov 2016 nr. 1311 (i kraft 1 jan 2017).

§ 16.Utvidet brukstid for emballasje for enkelte etsende stoffer
Emballasje, unntatt IBC og storemballasje, som kun benyttes til transport av UN
3412 maursyre, kan brukes inntil 10 år fra produksjonsdato dersom den brukes i et
kontrollert retursystem.
IBC av stiv plast (31H1) som kun benyttes til transport av følgende stoffer i klasse 8:
a) UN 3412 maursyre
b) UN 1824 natriumhydroksidløsning med høyst 52 prosent natriumhydroksid
c) UN 2672 ammoniakkløsning med høyst 25 prosent ammoniakk
d) UN 1791 natriumhypoklorittløsning med høyst 15 prosent natriumhypokloritt
e) UN 1789 saltsyre
som brukes i et kontrollert og dokumentert retursystem kan benyttes i inntil 7,5 år fra
produksjonsdato.
Det skal gjennomføres årlig tilstandskontroll for IBC som er eldre enn 5 år.
0 Opphevet ved forskrift 13 jan 2014 nr. 26, tilføyd igjen ved forskrift 14 nov 2016 nr. 1311 (i kraft 1 jan 2017).

§ 18.Tanktransport med landbruks- eller skogbrukstraktor
For transporter i egen jord- eller skogbruksvirksomhet, i tank med landbruks- eller
skogbrukstraktor med eller uten tilhenger, som ikke kjører raskere enn 40 km/t ved
transport av farlig gods, skal bestemmelsene i ADR om brannslokningsmateriell, skriftlige
instruksjoner, merking, tanker og utstyr, og for tanktilhengere krav til elektrisk utstyr,
gjelde tilsvarende.
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For transporter utenfor egen jord- eller skogbruksvirksomhet gjelder i tillegg kravet
om ADR-kompetansebevis.
Traktor nevnt i første ledd skal ha nasjonal godkjenningsattest.
Ammoniakktank skal oppfylle alle krav i ADR 2005 del 6.8 eller senere utgaver
inkludert kravene til periodisk kontroll. Ammoniakktank skal minst hvert sjette år
gjennomgå magnetpulverprøving for å avdekke eventuelle sprekker.
0

Endret ved forskrifter 13 jan 2014 nr. 26, 14 nov 2016 nr. 1311 (i kraft 1 jan 2017)
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