
Forskrifter.om Innenlands transport av farlig gods »n veg. 2«..U*. 1979
Fastsatt av Samferdselsdep. 20. des. 1979 i medhold av 5 IS i Vegtrafiklt-
lov av 18. juni 1965.

§ 1. Definisjoner.
1. ADR-konvensjonen: Den europeiske avtale om internasjonal veg-

' transport av farlig gods datert Genéve 30. september 1957 med
dens ?nncxer og appendixer I den til enhver tid gjeldende stand.

2. Farlig gods: Dé stoffer som er farlig gods i henhold til ADR-
konvensjonen eller som har tilsvarende egenskaper og farlig-
hetsgrad.

For ovrig gjelder de definisjoner som er inntatt i ADR-konven-
sjonen.

20.(1». § 2. Anvendelse.
1. Disse forskrifter gjelder for innenlands transport av farlig

gods på veg.

2. Forskriftene gjelder ikke for kjøretøy og transporter som om-
fattes av lov av 21. mai 1971 om brannfarlige varer og lov av
14. juni 1974 om eksplosive varer med tilhørende forskrifter.

§ 3. Grunnregler for transport av farlig goda.
1. Farlig gods tillates transportert pa veg når transporten skjer

i overensstemmelse med bestemmelsene i ADR-konvensjonen. _
•M

2. Farlig gods som er emballert og merket i samsvar med Sjø-
fartsdirektoratets til enhver tid gjeldende forskrifter om trans-
port av farlig gods til sjøs, tillates også transportert pa veg når
transporten ellers skjer i overensstemmelse med bestemmelsene
i ADR-konvensjonen.

3. Gods som ikke er tillatt transportert etter ADR eller som må
anses som farlig gods men ikke er med i ADR fortegnelse over
farlig gods, kan ikke transporteres med mindre særskilt tillatelse
er gitt av Vegdirektoratet, jfr. § 5.

§ 4. Meldeplikt.
Ved transporter som pga. godsets farlighetsgrad, lastens stor-

relse, transportens lengde eller hyppighet, eller forhold langs trans-
portruten kan anses å representere særlig fare, skal avsender i god
tid gi melding til Vegdirektoratet.

§ 5. Særlige vilkår eller forbud.
Vegdirektoratet kan bestemme at transport på bestemte veger

av visse typer farlig gods bare skal være tillatt på særlige vilkår
elle? være helt forbudt

§ 6. Godkjennelse av tankkjøretøy.
Tankkjoretøy for transport av farlig gods skal være godkjent av

biltilsynet, og godkjennelsesattest skal være til stede under trans-
porten.



§ 7. Instruksjoner for nødsituasjoner («transportuhellskort»).
1. Ved transport skai sjåføren for å kunne møte uhell eller nød-

situasjoner gis skriftlige instruksjoner (ctransportuhellskorM.
Instruksjonene skal være pa norsk og skal på kortfattet måte
opplyse om:

a) Hva slags fare som knytter seg til de farlige stoffer som
transporteres og hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige
for å avverge den.

b) Hva som skal gjøces og hvilken behandling som skal gis i
tilfelle personer er kommet i kontakt med de transporterte
stoffer eller stoffer avgitt fra dem.

c) Forholdsregler ved brann og i særdeleshet om hva slags brann-
slukningsmateriell som ikke må brukes.

d) Forholdsregler ved brekkasje av eller skade på emballasje
eller på de farlige stoffer som transporteres, i særdeleshet
når slike farlige stoffer er sølt på vegen.

2. Instruksjonene skal være utarbeidet for hvert farlig stoff eller
klasse av farlige stoffer som transporteres. De skal senest gis
transportøren samtidig med transportordren, slik at han blir
i stand til å ta alle nødvendige skritt for å sikre at det beror le
personale kjenner instruksjonene og er i stand til effektivt a
utføre dem.

3. Ett sett av disse instruksjoner skal oppbevares synlig i forer-
huset slik at de er lette å få tak i.

§ 8. Emballasje.
Ved transport av farlig gods skal bare brukes slik emballasje

som i henhold til ADR-konvensjonen er tillatt for vedkommende
.<—\ godsslag, se dog § 3.2.

§ 9. Merking av kjøretøy.
Kjøretøy skal være merket etter forskriftene i ADR-konvensjonen.

§ 10. Merking av emballasje.
Kolli som inneholder farlig gods, skal være merket med farcsym-

boler i samsvar med.det:som er fastsatt i ADR-konvensjonen, se
dog § 3.2.



§ 11. Fraktdokuincnter.
1. For all transport som omfattes av disse forskrifter, skal det

være et fraktdokument. Dette kan være fraktbrevet eller annet
dokument som er nødvendig for transporten. Fraktdokumentet
skal være merket «Farlig gods» og for ovrig være utfylt slik
som angitt i avsnitt B i de spesielle forskrifter for den enkelte
klasse fastsatt i ADR-konvensjonen.

2. Ett eksemplar av fraktdokumentet skal følge transporten.

§ 12. Avvisning av gods.
Farlig gods som ikke er 'merket og emballert i samsvar med

disse forskrifter, skal avvises, for transport .Det samme gjelder
når emballasjen er skadet. . -

§ 13. Avsenders plikter.
Den som avgir farlig gods til transport, plikter & overlevere god-

set- forskriftsmessig emballert og merket samt gi de opplysninger,
i fraktdokument og på annen måte, som er nødvendig for en for-
skriftsmessig gjennomføring av transporten. Han plikter også å gi
mottager melding om transporten før denne tar til.

Farlig gods må ikke utleveres hår det er åpenbart at kjøretøyets
tilstand eller førerens kvalifikasjoner ikke gir den nødvendige sik-
kerhet for at transporten kan' utfares på forsvarlig måte.

§ 14. Opplæring av fører.
Eier av kjøretøy som benyttes til transport av farlig gods, skal

påse at fører er gitt nødvendig opplæring for å sikre forsvarlig
gjennomføring av transporten.

§ 15. Biltilsynets myndighet . • '
Biltilsynet kan, når det foreligger transport i strid med disse .

forskrifter, gi kjøreforbud, omdirigere eller gi andre pålegg som *
situasjonen tilsier.

§ 16. Melding om uhell.
1. Uhell ved transport av farlig gods skal straks meldes til nær-

meste politimyndighet

2. Eier av kjøretøy som har vært innblandet i uhell under transport
av farlig gods, plikter å sende skriftlig rapport om uhellet til
Vegdirektoratet

§ 17. Utfyllende bestemmelser.
Vegdirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser Ul disse for-

skrifter.

§ 15. Avvik fra forskriftene.
Vegdirektoratet kan under særlige forhold tillate avvik fra for-

skriftene, herunder stille andre krav enn fastsatt i disse.

§ 19. Ikrafttreden. ».
1. Disse forskrifter trer i kraft 1. april 1980.

} 2. Fra samme tid oppheves midlertidige forskrifter av 5. august
1974 om vegtransport av fenol.

H . * •

Vegdirektoratet utgir liste over farlige stoffer ned henvisninger.
ADR-konvensjonen komplett i engelsk eller fransk utgave, kan kjo-
pes hos Johan Grundt Tanum Bokhandel, Karl Johansgt. 41—43.
Oslo 1.


