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FOUSKIUFT OM I J V N D T K A N S I ' O R T AV FAUUG GODS 

F a s t s a t l ved Kgl. r e . 8. d e s e m b e r 1989 i medho ld av vegt raf ikklov av 18. 
j u n i li)(>5 nr . 4 § 18, tov av 7. s e p t e m b e r 1854 ang . J c r n v o i e § G, lov av 
21 . mai 1971 nr . 47 om brunnfa r l igc v a r e r § 32 otf lov av 14. j u n i 1974 
nr . 39 om eksp los ive v a r e r § 31 . " 

KAPITTEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1-1 Formål 

Forskriftens formal er a sikre at samfunnets behov for landtransport av farlig 
gods skjer under forsvarlige forhold for å unngå skade pd liv, helse, miljø og 
materielle verdier. 

£ 1-2 Virkeområde 

Forskriften gjelder all transport av farlig gods på veg og jernbane. 

Forskriften gjelder også for all transport av eksplosiv vare pa anleggsområde. 

Forskriften gjelder ikke transport over korte strekninger som foregår i direkte 
tilknytning til bruk av farlig gods i egen jord- og skogbruksvirksomhet. 

§1-3 Definisjoner 

ADR-avtalen: 
Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods med 
bilagene A og B samt vedlegg til disse, slik det fremgår av Forente 
Nasjoners.dokument ECE/TRANS/60, Vol.I-HI. Rev. 1. 

RID-reglementet: 
Reglementet for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID), 
vedlegg I til Bilag B (CIM) til Overenskomst om internasjonal 
jernbanetrafikk (COTIF). 

Farlig gods: 
Varer som omfattes av ADR-avtalen og RID-reglementet, og inndeles i 
folgende klasser: 

Klasse 1 - eksplosive stoffcr og gjenstander 
Klusse 2 - gnsser, komprimerte, flytende eller oppløst under trykk. 
Klasse 3 • brannfarlige væsker 
Klasse 4.1 - brannfarlige faste stoffcr 
Klasse 4.2 - selvantennende stoffcr 
Klasse 4.3 - stoffer som utvikler brannfarlige gnsser ved kontakt med 

vunii. 
Klusse 5.1 - oksidcrende sloffcr 
Klasse -5.2 - organiske peroksidcr 
Klnssc 6.1 - giftige stoffcr 
Klnsse 6.2 - avskyvekkendc eller infeksjonsfrcmmende stoffcr 
Klasse 7 - radioaktivt materiale 
Klasse 8 • ctsende stofTer 
Kl;isse 9 - forskjellige farlige stoffer og gjenstander 
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Innenlands transport: 
Transport som utclukkende foregår innenfor Norges grenser. 

Internasjonal transport: 
Transport som innebærer minst en grensepassering. 

Leasingavtale; 
Avtale om langtidsleie som i realiteten tjener til å sikre et avhendnings-
vederlag, eller som ellers i det vesentlige fyller samme økonomiske 
funksjon som krerlittsalg, seiv om det ikke er meningen at leieren skal bli 
eier eller ha rett '.il å bli eier. 

,£ 1-4 Plikter 

Det pdligger enhver som er omfattet av forskriftens kap. 3. d medvirke til 
en forsvarlig gjennomføring av transport av farlig.gods, i samsvar med den 
ansvarsfordeling som der er nevnt. 

£ 1-5 Tvangsmidler, Inndragning m.u. 

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, biltilsynet, politiet eller 
tollvesenet kan forby videre transport dersom det foreligger vesentlig 
overtredelse av dertne forskrift. 

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern eller biltilsynet kan på stedet 
trekke tilbake et godkjenningsbevis for norskregistrert kjøretøy dersom 
kjøretøyet er i en slik forfatning at fortsatt bruk er uforsvarlig. 

Dersom innehaveren av et kompetansebevis for innenlands vegtransport 
med skjellig grunn kan mistenkes for en overtredelse som kan medføre 
tilbakekalling av kompetansebeviset, kan utstedcnde myndighet eller politi 
i samråd med utstedende myndighet ta kompetansebeviset fra innehaveren 
inntil spørsmålet om tilbakekalling er avgjort, dog ikke for en lengre 
periode pnn 3 uker. 

£ 1-6 Straff 

Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, 
straffes som bestemt i vegtrafikkloven § 31, lov om brannfarlige varer 
§ 44, lov om eksplosive varer § 41 og straffelovens § 365, dersom ikke 
forholdet rammes av strengere straffebud. 

J!" /•" (krofttredehe, oppheving av andre bestemmelser 

Forskriften trer i kraft 1. januar 1990. 

Fra samme tid oppheves: 

- Forsk rifle r om brannfarlige varer §§ 4-1, 4-2, 4-3, kapittel 10 og kapittel 11, 
Histsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 6. desember 197<1. 

- Rugler for tankbiler som transporterer brannfarlige varer, fastsatt av 
Sprengstoffinspeksjonen 26. september 1975. 

- Retningslinjer ved ombygging av transporttankcr, gitt av 
Sprengstoffinspeksjonen 1980. 

- F<>r>knfter om eksplosive varer kapittel 10 og kapittel 11, lasLsntt av 
Knminiinal- og arbeidsdepartementet 22. mars 1977. 

• Forskrifter for vegtransport nv eksplosive varer ug for kj ore tov som be nyttes til 
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slik transport, fasl satt av SprungstolTinspeksjonon 25. sepU'nibrr 1!)79. 

- Forskrift om gjontiomforing av ADR-avtalen, fastsatt nv 
Samferdselsdepartementet 12. februar 1976. 

• Forskrift om inncnlands transport av farlig gods p i veg, fastsatt av 
Samferdselsdepartementet 20. desember 1979. 

- Forskrift om kompetanse etter vegtafikklovens § 18, fastsatt av 
Samferdselsdepartementet 1. mars 19S8. 

F ra samme tid gjelder følgcnde endring: 

- Forskrifter for lagring, transport og bruk av lette kondenserte kullvnnnstoffer, 
fastsatt av Sprengstoffinspeksjonen 20. april 1953, skal ikkc lenger gjelde for 
transport. 

§ IS Oucrgnngslwsteinmclser 

1) Overgnngsbestcmmelscr for emballasje og kjøretøy fremgir av de 
nasjonale tilpasningene til ADR-avtalen/RID-reglementct. 

2) For krav om kompetansebevis for inncnlands vegtransport av 
brannfarlig vare gjelder inntil videre 

- Retningslinjer for tankbilscrtifikat, gitt av Sprengstoffinspeksjonen 
1. august 19S2. 

KAPITTEL 2 - ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

$' 2-1 Tilsyn og kontroll 

Statens vegvesen, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Norges 
Statsbaner forer innen sine respektive forvaltningsområder t'lsyn med at denne 
forskrift blir overholdt. -

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, biltilsynet, politiet eller tollvesenet 
kan kontrollere kjøretøyer. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, politiet 
eller tollvesenet kan kontrollere jernbanevogner. Kontrollmyndighet kan krcve 
fremlagt dokumenter som det er plikt til i medføre, samt kreve innsyn i lasten 
og rekvirere prove for nærmere undersokelse. 

§ 2-2 Utfyllende bestemmelser 

i l samråd med berort fagansvarlig myndighet fastsetter Kommunal- og 
arbeidsdepartementet eller den der bcmyndiger, de nasjonale tilpasningene av 

. ADR-avtalen og RID-reglementet. 

$ 2-3 Fråvik 

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Norges Statsbaner og Vegdirektoratet 
kan innen sine forvaltningsområder under særlige forhold fråvike forskriften. 

KAPITTEL 3 - KilAV TIL GJENNOMFØRING AV TRANSPORTEN 

s"1' 3-1 Generelt aktsnmhetskrav 

Enhver som har befatning med transport av farlig gods skal vise forsiktighi-l fur 
a forebyyge skade pa liv, helse, miljo og materielle verdier. 
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Farlig gods må ikke overlates til noen som åpenbart mangier nødvendige 
kunnskaper eller ikke har materiell for forsvarlig gjennomføring av transporten. 

.•? 3-2 Hovudregel for transport av farlig gods 

Innenlands vegtransport av farlig gods skal skje i samsvar med denne forskrift 
og den nasjonale tilpasningen av ADR-avtalen. 

Innenlands jernbanetransport skal skje i samsvar med denne forskrift samt 
Standardvilkår for innenriks godstransport med Norges Statsbaner og 
"Forskrifter for transport av farlig gods på Norges Statsbaner'" (Trykk 425). 

Internasjonal vegtransport av farlig gods skal skje i samsvar med den til enhver 
tid gjeldende utgave av ADR-avtalen. 

Internasjonal jernbanetransport skal skje i samsvar med den til enhver tid 
gjeldende utgave av RID-reglementet. 

Når en landtransport omfattes av en spesiell internasjonal 
avtale som Norge har inngått med andre land, kan transporten 
foregå i henhold til. avtalen seiv om bestemmelsene der 
avviker fra denne forskrift og de nasjonale tilpasningene av ADR-avtalen/RID-
reglementet. 

§ 3-3 Krav til forer 

Forer av kjøretøy som transporterer farlig gods skal ha særskilt 
kompetansebevis når ADR-avtalen eller den nasjonale tilpasningen av 
ADR-avtalen krever det. 

Fører av kjøretøy med farlig gods plikter å ta de forholdsregler som er 
nødvendige for at transporten kan foregå på forsvarlig måte og for at godset kan 
avleveres på en forsvarlig måte. 

Fører av transportmiddel skal straks sørge for at det blir gitt melding til politi 
og brannvesen når det ved uhell under transport av farlig gods er skade pa 
tank, emballasje m.v. eller foreligger fare for lekkasje. 

§ 3-1 Krav til eierfleaser av transportmiddel 

Eier av transportmiddel er ansvarlig for at transportmidlet er i slik stand at 
transporten kan gjennomføres i samsvar med denne forskrift. 

Eier av kjøretøy som transporterer farlig gods på veg, skal påse at k jo re tøy har 
gyldig godkjenningsbevis når ADR-avtalen eller den nasjonale tilpasningen av 
ADR-avtalen krever det. 

Eier av kjøretøy som transporterer farlig gods, skal påse at fører av kjøretøyet 
har nødvendige kunnskaper om det farlige godset for å kunne sikre en forsvarlig 
gjennomforing av transporten. 

Eier av transportmiddel som har vært utsatt for uhell ander transport av farlig 
gods skal innen 8 dager sende rapport om uhellet til Direktoratet for brann- og 
eksplosjonsvern. 

Dersom det f o r e l d e r en leasingavtale, er det den svm i henhold til 
leasingavtalen har råderetten over kjøretøyet/transportmidlet, som skul oppfylle 
tit: kniv som her stilles Lii uier. 
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,«y 3-5 Krav til avsendar 

Avscmlcr av farlig gods er ansvarlig for at godset er forskriftsriuissig cinh;illeit 
og merket, og skal gi fullstendige og korrekte opplysningar om godset. 

<y 3-6 Plikt til å avvise gods 

Den som mottar farlig gods for transport, plikter a avvise godset livis 

-de t er åpenbart at godset ikke er pakket i samsvar med denne forskrift 
- godset ikke er forskriftsmessig merket 
- de dokumentene som er foreskrovet mangier 
- emballasjen har synlige skader som vil kunne innvirke. på sikkerheten under 

transporten. 

KAPITTEL 4 - SÆRLIGE VILKÅK OG BEGRENSNINGÉR 

§ 4-1 Krav ved transport på bestemte veger ag i bestemte vegtunneler 

Vegdirektoratet kan etter,uttalelse fra berørt fagansvarlig myndighcl trefte 
vedtak om meldeplikt for transport av farlig gods, samt bestemme at transport 
av visse typer farlig gods på bestemte veger og i bestemte vegtunneler bare skal 
være tillått på særlige vilkår eller være helt forbudt. 

Vegdirektoratet kan delegere denne myndighet til vedkommende vegkontor. 

§ 4-2 Særskilte emballasje- og merkekrau ved transport au eksplosiv vare på 
anleggsområde 

Ved transport av eksplosiv vare på anleggsområde kreves ikke typegodkjent 
emballasje. Det er tilstrekkelig at emballasjen er merket med fareseddei nr. 1, 
jfr. ADR margnr. 3902. 
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