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Provisorisk agenda för 103:e mötet 
 
Lista över dokument 
 
 
Bakgrundsdokument 
Rapport från möte med WP.15 november 2016 
ADR 2017 

2. 79:e mötet med Inland Transport Committee 

Rapport från 79:e mötet med Inland Transport Committee (ITC), som hölls i Genève 21-24 februari 2017. 
ECE/TRANS/270 add Add.1 (Sekretariatet) 
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3. Statusen för ADR-överenskommelsen samt relaterade frågor 

WP.15 informeras om statusen för ADR, ändringsprotokollet från 1993 samt särskilda avtal och notifikationer i enlighet med kapitel 1.9. I skrivande stund 
är antalet medlemsländer 49, och 36 stater har undertecknat 1993 års ändringsprotokoll. 
 

4.  Arbete utfört av Joint-mötet (RID/ADR/ADN) 

/WP.15/AC.1/146 
(Sekretariatet) 

Rapport från mötet med Joint som hölls hösten 2016, bilaga II. Även de texter som antogs under mötet med Joint i september 
2017 kommer att finnas tillgängliga för WP.15. 

/WP.15/AC.1/2017/26 och 
Add.1 (Sekretariatet) 

Rapport från mötet med harmoniseringsgruppen (RID/ADR/ADN med FN-rekommendationerna) 

5. Förslag till ändringar i ADR  

 
  (a) Konstruktion och godkännande av fordon 

2017/11 (Storbritannien) 9.1.2.1 och 9.1.2.2, utfärdande av fordonscertifikat 
Förslaget var uppe till diskussion förra mötet då många ställde sig tveksamma till detta. Storbritannien har upplevt 
problem med att utfärdandet av fordonscertifikat har blivit försenade. För att underlätta situationen har de medgett att 
den första kontrollen samt utfärdande av fordonscertifikat får ske i samband med den första årliga inspektionen. Då detta 
har visat sig ha positivt utfall föreslår nu Storbritannien att ändra 9.1.2.1 till att även omfatta EX-, FL -, AT-fordon och 
MEMU. Nuvarande 9.1.2.1 medger att behörig myndighet kan avstå från den första kontrollen för dragfordon till en 
påhängsvagn under vissa villkor. 
 

 

2017/14 (Schweiz) 9.2.2.2.2 Extra skydd för fordon 
Enligt tabellen i 9.2.1.1 krävs extra skydd enligt 9.2.2.2.2 för bl.a. EX/II-fordon med en totalvikt över 3,5 ton. Sista meningen 
i 9.2.2.2.2 anger att EX/II-godkända skåpbilar anses uppfylla bestämmelserna gällande extra skydd. Schweiz anser dock att 
kraven är ämnade för tunga fordon, vilket inte dessa skåpbilar (”panel vans”) är eftersom de inte överstiger 3,5. De vill därför 
ändra hänvisningen till att istället omfatta tunga lastbilar.  
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2017/15 (Schweiz) 9.2.1.1 Tillämpliga bestämmelser i tabellen 
Schweiz vill komplettera tabellen i 9.2.1.1 för att göra den mer användarvänlig och komplett. Föreslagna tillägg framgår av 
understruken text i Schweiz dokument. 

2017/19 (Tyskland) 9.2.2.2.1 Kablar 
I 9.2.2.2.1 anges att kablar som installerats i fordon ska vara lämpliga med avseende på t.ex. temperatur och kompatibilitet 
med vätskor, vilket ges i ISO 16750-4:2010 (klimatbelastningar) och 16750-5:2010 (kemiska belastningar). Tyskland anser 
dock att alla relevanta krav uppfylls genom tillämpningen av ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 eller ISO 6722-2:2013, till vilka 
hänvisning finns i samma delavsnitt. De föreslår därför att hela det andra stycket i 9.2.2.2.1 stryks. 
 

2017/20 (Tyskland) 9.3.4.2 Material i påbyggnad för EX/III-fordon 
Tyskland, och tidigare även Nederländerna, ställde vid maj-mötet frågan hur övriga länder tolkar bestämmelserna i 9.3.4.2 
rörande materialkrav för påbyggnaden av EX/III-fordon. Flera länder (däribland Sverige) var eniga om att i de fall 
påbyggnaden är tillverkad i metall så ska lastutrymmet kläs in med ett skyddande material som uppfyller den aktuella 
standarden vad gäller värme- och flamresistens. 9.3.4.2 anger dock att när innerbeklädnaden utgörs av metall så ska denna 
täckas med material som uppfyller klassningen i standarden. Texten säger inte vilket material som ska användas utan så 
länge materialkravet uppfylls vad gäller värme- och flamresistens så är materialvalet i övrigt fritt och tillåter således även 
metall. 
 
Tyskland anser att dagens skrivning är otydlig och otillräcklig. De återkommer nu med ett konkret förslag till förtydligande. 
 

 
  (b) Övriga förslag 

/WP.15/237 (Sekretariatet) Report of the Working Party on its 102nd session (Geneva, 8-11 May 2017), Annex I, 5.3.2.1.6 
 

2017/13 (Schweiz) 7.5.11 CV36 kvävningsframkallande gas 
Schweiz anser att bestämmelserna för transport av kvävningsframkallande gas som last, bör ha samma säkerhetsnivå 
som i de fall samma ämne används för att kyla annan last, enligt 5.3.3. De föreslår att ventilation ska krävas såvida inte 
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gasutbyte mellan lastutrymmet och förarutrymmet har förhindrats. De anser vidare att begreppen för ”closed” 
respektive ”sheeted vehicle” i den engelska utgåvan inte överensstämmer med franskan. Begreppen överensstämmer 
heller inte med vad som från början avsågs och bör därför ändras. 
 

2017/17 (Schweiz) 8.2.2 E-learning vid repetitionsutbildning för ADR-förare 
Schweiz vill veta hur övriga länder ser på möjligheten att genomföra delar av förarutbildningen digitalt. De menar att 
även om detta inte uttryckligen förbjuds i bestämmelserna så indikerar stora delar av texten att utbildningen sker ”live”. 
 

2017/21 (Tyskland) 7.5.7.1 Referens till CTU-koden 

Vid det förra mötet med WP.15 antogs ett förslag att i fotnot 1 i delavsnitt 7.5.7.1, som rör lastsäkring, införa en referens 
till kapitel 9 och 10 i CTU-koden (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units). Tyskland föreslår nu att 
referensen utökas till att omfatta hela CTU-koden. 
 

6. Tolkning av texter i ADR 
 

2017/16 (Schweiz) 9.2.2.7 Villkor för eldrivna fordon och hybrider 
ADR anger visa krav på elektrisk utrustning och då bl.a. vad gäller spänning hos fordons elsystem. Schweiz vill nu veta 
om dessa krav även omfattar ett eldrivet fordon, eller hybridfordon. De ställer vidare frågan om det är relevant att 
förbjuda användning av eldrivna fordon för transport av klass 1. I dagsläget ställs krav på att EX-fordon ska ha en 
kompressionständ motor. 
 

7.  WP.15:s arbete 

/WP.15/2017/22 
(Sekretariatet) 

Val av ordförande och vice ordförande 
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8.  ADR 60-årsjubileum 

A round table on the theme of the transport of dangerous goods is scheduled the afternoon of 6 November 2017. The programme will be 
circulated as an informal document.  
 

9. Övriga frågor 

2017/18 (Tyskland) 8.2.2.8.6 ADR-intyg i respektive ADR-land 

Enligt delavsnitt 8.2.2.8.6 ska alla medlemsländer förse UNECE:s sekretariat med exempel på landets samtliga förlagor 
av giltiga ADR-intyg. Då flera länder inte gjort detta föreslår Tyskland att sekretariatet tillskriver de länder som ännu ej 
gjort detta. 
 

10. Val av mötesordförande för 2018 

I enlighet med kapitel V i “Rules of Precedures of the Working Party, se 190/Add.1, ska ordförande och vice ordförande väljas för arbetsåret 2018. 

11. Godkännande av rapporten 

 
 
	


