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Farlig gods - nyheter

2023

• Forskriften 

• Internasjonale bestemmelser - 1. juli 
2023

• Elektrisk drivlinje på kjøretøyer 

– FN-regulativ nr 100

– Tillatt med unntak av EX og FL 
kjøretøy



Kapittel 7.5 – lasting, lossing og håndtering

I dag: 

Kjøretøy/vogn og container skal inspiseres innvendig og utvendig før lasting, 

ref. 7.5.1.2

>>> Nytt fra 2023: 

Det blir presisert nærmere hvordan laster skal sjekke at strukturelt utstyr på 

lasteenheter er i forsvarlig stand



Estimering av mengde avfall

Nytt avsnitt om estimering av mengde avfall som skal 
oppgis i transportdokumentet når det ikke er mulig å måle 
eksakt mengde 

• Deklarasjonen: "QUANTITY ESTIMATED IN 
ACCORDANCE WITH 5.4.1.1.3.2" 

• Gjelder ikke for avfall med «dominerende farer» iht
2.1.3.5.3

• Gjelder ikke for andre tanker enn slamsugere (vacuum-
operated waste tanks)



Nye krav til tankkjøretøyer

• Automatisk anlegg for brannbekjemping i motor-rom

• Termisk beskyttelse over hjul (metallskjermer)

• Gjelder for FL-tankkjøretøyer som transporterer

– brannfarlige væsker PG I og II

– brannfarlige flytende eller komprimerte gasser (F)

• Lang overgangsbestemmelse

2023



Storulykkeforskriften

➢ 10.000 anlegg med farlig stoff

➢ 750 eksplosivlager

➢ 300 under storulykkeforskriften, men kun 6 i farlig avfall bransjen

➢ Ny temaveileder blir snart publisert: er anlegget vårt med farlig 

avfall omfattet av storulykkeforskriften?
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• Samarbeid med Miljødirektoratet

• Lik tilnærming 

• Hvordan gå fra avfallsroffnummer, EAL-kode og 

ADR til CLP klassifikasjon?

• Avfall av oljer og flytende brensel oppgitt under 

hovedkategori 13 i EAL

• Halverte terskelmengder!

Er anlegget omfattet av 

storulykkeforskriften?



Sikkerhetsrådgiver-ordningen

• Funksjonen skal ikke ligge utenfor det øvrige 

HMS-arbeidet

• Nye eksamensoppgaver om fareklassifisering

• Digital eksamen

• Ny applikasjon for innmelding 

– Kvittering til virksomhet og rådgiver

– Organisasjonsnummer «vaskes»



• >1000 kontroller årlig

• 50% avvik

• Årsrapporter fra sikkerhetsrådgivere

• Kontrollseddelen er ikke førerens 
dokument!

• Sikkerhetsrådgivere: ta affære!  

ADR vegkontroller



Ny læreplan for førere



Eksempler på læringsmål

Eleven skal ha kunnskap:

• om de skriftlige instruksjonene og tiltak ved ulykkescenarier eller  
nødsituasjoner

• om sikkerhetsrådgiverordningen og hvordan sjåfør kan gjøre nytte 
av den

Eleven skal ha kjennskap:

• om at ADR 1.3 krever rolletilpasset opplæring for «transportør», 
«laster» og «losser»

• om hvilke myndigheter som kan utføre utekontroll og hvilke 
reaksjonsmidler som kan iverksettes ved brudd på forskriften 
(vedlegg til læreplanen) 

Eleven skal ha orientering:

• om sikkerhetsdatablad

• om pliktene til aktørene i transportkjeden


