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1. Fastställande av dagordning 

/241 (Sekretariatet) 

  

/241/Add.1 (Sekretariatet) 

 
/190/Add.1 

/239 
ECE/TRANS/257 

 

 
Provisorisk agenda för 104:e mötet 
 
Lista över dokument 
 
 
Bakgrundsdokument 
Rapport från möte med WP.15 november 2016 
ADR 2017 

2. 80:e mötet med Inland Transport Committee 

Rapport från 80:e mötet med Inland Transport Committee (ITC), som hölls i Genève 19-23 februari 2018. 
 

3. Statusen för ADR-överenskommelsen samt relaterade frågor 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-241e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-241a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2007/wp15/ECE-TRANS-WP15-190a1e.pdf
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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 50 efter att San Marino den 15 januari 2018 undertecknade ADR-överenskommelsen, och 36 stater har undertecknat 1993 års 
ändringsprotokoll. 
 

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

/WP.15/AC.1/148 + Add.1 
och Add.2 (Sekretariatet) 

Rapport från mötet med Joint som hölls hösten 2017  (kvarstående fråga är: 6.8.2.1.18, se ECE/TRANS/WP.15/239, paragraf 
28). Även de texter som antogs under mötet med Joint i mars 2018 kommer om möjligt att finnas tillgängliga för WP.15. 
 

INF.6 (Frankrike) Rättning av den franska utgåvan av P006 and LP03 
Frankrike anser att texten i P006 och LP03 överensstämmer med den engelska texten. De föreslår dock en förbättring av den 
franska texten. 
 

INF.7 (Frankrike) Rättelse av SP 388 i den franska texten 
Frankrike anser det nödvändigt att korrigera den franska texten för SP 388 för att den ska överensstämma med den engelska. 
 

5. Förslag till ändringar i ADR  

 
  (a) Konstruktion och godkännande av fordon 

INF.4 (Tyskland) 9.3.4.2 Material i påbyggnad för EX/III-fordon 
Tyskland, och tidigare även Nederländerna, har vid de två senaste mötena ställt frågan hur övriga länder tolkar 
bestämmelserna i 9.3.4.2 rörande materialkrav för påbyggnaden av EX/III-fordon. Tyskland anser att dagens skrivning är 
otydlig och otillräcklig. 
 
Flera länder, däribland Sverige, stödde principen i Tysklands förslag, men ansåg att den text som föreslogs var alldeles för 
begränsande. Sverige ville även att första stycket gällande materialtjocklek ska förtydligas. En arbetsgrupp hölls av Tyskland i 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-148e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-148-Add1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-148a2e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/meetings/ECE-TRANS-WP15-104-GE-inf6e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/meetings/ECE-TRANS-WP15-104-GE-inf7e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-104-GE-inf4e.pdf
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januari i år där detta diskuterades. Här återkommer Tyskland med de punkter som behöver redas ut, och vilka föreslås 
behandlas vid ytterligare ett arbetsgruppsmöte i oktober: 
 

• Övervakningssystem för däcktryck 
• Däcksbränder. Särskild vikt läggs vid frågan huruvida det kan säkerställas att värmeingång till lastutrymme 

begränsas, antingen med lämpliga värmesköldar eller med andra konstruktioner som avleder värme.  
 

• När det gäller skåpbilar (med lastutrymme och förarhytt) anser den att det är rimligt att inkludera ett mer detaljerat 
krav på brandskyddet i skiljeväggarna i föreskrifterna. Om det är möjligt bör en standard hänvisas till här.  

 
• Arbetsgruppen vill ha en kravbaserad specifikation av materialet som används. Dagens krav på materialens 

lämplighet för vägg- och golvkonstruktioner måste beskrivas tydligt. Arbetsgruppen betonar att det inte vill diktera 
några bestämmelser som förbjuder användning av vissa byggmaterial, såsom aluminium eller andra. Därför måste de 
nuvarande kraven revideras, särskilt med hänsyn till Sveriges föreslagna formulering. 
 

• Arbetsgruppen beslutar att som utgångspunkt använda de tidigare kraven för värmeöverföring med en gräns på 120 ° 
C inom 15 minuter om väggen utsätts för brand. Det är absolut nödvändigt att komplettera denna bestämmelse 
genom att lägga till information om testproceduren och utvärdering av testresultaten.  

  

 
  (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 
 

2018/1 (Sverige) Earthing/bonding 
Sverige har noterat att man använder begreppet ”jordning” på flera ställen i ADR. Avsnitt 7.5.10 innehåller bestämmelser 
rörande åtgärder mot elektrostatisk laddning i anslutning till att tankar fylls eller töms. Vid förra mötet med WP.15, 
november 2017, ville Sverige veta om fordonet måste ha en anslutning som går direkt till jord, eller om det räcker med en 
potentialutjämning till mottagartanken i de fall denna är direkt ansluten till jord. Sverige ville vidare veta om rubrikerna till 
bestämmelserna i del 9 istället bör ange ”potentialutjämning”, inte ”jordning”. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-237e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-2018-01e.pdf


[Skriv här] 2018-04-18 2018-03786 

WP.15 bekräftade då den tolkning som Sverige gjort vad gäller bestämmelserna i 7.5.10 (se detaljer i INF.4). Vidare 
bekräftades Sveriges syn vad gäller de två rubrikerna i del 9. Här önskade mötet att Sverige återkommer med ett förslag till 
ändring, men med beaktande att det engelska begreppet ”bonding” (potentialutjämning) förekommer i helt andra 
sammanhang i ADR och därför kanske inte är lämpligt. 
 

2018/2 (Malta) 8.2 Uppgift i ADR-intyget 
Malta föreslår att införa datum för utfärdande på ADR-intyget. Anledningen är ett rättsfall de haft där de två åtalade 
införskaffade sig giltiga intyg under det att rättegången pågick. Det kunde därför inte bevisas att de inte hade giltiga intyg vid 
tidpunkten för förseelsen. 

Malta anser inte att det behövs någon övergångsperiod. 
 

INF.8 (Finland) Korrigering av antagen text avseende ammoniumnitrathaltigt gödselmedel 
Finland har inga problem med redan antaget text men har sett att en korrigering bör göras. Detta eftersom det hänvisas 
till klassificering i enlighet med testhandboken del III, avsnitt 39 med förbehåll för begränsningarna i 2.2.51.2.2, 
trettonde strecksatsen. Strecksats 13 har dock ersatts av 13 och 14. 
 

6. Tolkning av texter i ADR 
 

INF.X (Sverige) 4.1.3.8 Country of origin 
 

MSB har haft ett ärende där svenska försvaret har lånat ut fälltankar avsedda för flygbränsle till myndighet i annat ADR-
land. På grund av sin storlek kan inte fälltankarna förpackas. Det är heller inte rimligt att rengöra dessa innan transport 
eftersom de då måste monteras isär, vilket är mycket kostsamt.  

Transporten från Sverige till mottagarlandet genomfördes med flyg efter tillstånd av Transportstyrelsen. Vid 
hemtransporten, vilken skulle utföras på väg, uppstod dock problem vad gäller utfärdande av tillstånd. Myndigheten i det 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-103-GE-inf4e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-2018-02e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-104-GE-inf8e.pdf
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avsändande landet ansåg att Sverige skulle utfärda tillståndet medan vi från svenskt håll ansåg att tillståndet ska utfärdas av 
det land som iordningsställer transporten.  
 
Processen att utfärda tillstånd löstes så småningom men innebar en betydande försening av hemtransporten. MSB vill 
undvika liknande situationer i framtiden och lyfter därför frågan till WP.15. Liknande skrivningar finns även på andra ställen 
i ADR. 
 

7.  WP.15:s arbete 

Inga dokument har inkommit 

8.  Övriga frågor 

2018/3 (Sekretariatet) Titeln på ADR 
Vid förra mötet med WP.15, november 2017, ansåg arbetsgruppen att ordet "europeiskt" bör tas bort från titeln ADR. Det 
konstaterades att ordet "europeisk" inte överensstämmer med villkoren för deltagande av icke-europeiska stater i ADR. Enligt 
artikel 6 är ADR även öppen för stater utanför EU. Det fanns inga invändningar mot förslaget. Arbetsgruppen anmodade 
sekretariatet att återigen samråda med rättsliga avdelningen i FN: s sekretariat om förfarandet att följa och lägga fram en 
uppdaterad version av dokumentet ECE/TRANS/2010/2 vid det 104:e mötet med WP.15 vilket nu görs. 
 

INF.3 (Sekretariatet) ADR 60 år – öppen diskussion 
 
Vid förra mötet hölls en runda bords-konferens gällande angelägna frågor och utvecklingen av bestämmelserna i ADR. Flera 
länder, däribland Sverige, framförde sina åsikter gällande vilka problem och farhågor man kan se med såväl gällande 
bestämmelser som pågående och kommande samhällsutveckling. 
Sekretariatet beskriver här de synpunkter som kom upp och bjuder in till fortsatta diskussioner. Av särskilt intresse är bl.a. 
hänsyn till teknisk utveckling, förenkling av regler, security-aspekter samt fortsatta arbetsformer för WP.15. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-2018-03e.pdf
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INF.5 (Tyskland) 8.2.2.8.3 och 8.2.2.8.5 ADR-intyg 
Enligt ADR ska position 1 på intygets framsida innehålla ett intygsnummer. Vidare ställer 8.2.2.8.3 krav på att vissa 
säkerhetsattribut ska finnas på intyget. 
 
Sådana certifikat kopieras ofta av företag bl.a. till personaldokument, och i samband med anmälan till specialkurser eller 
repetitionskurser. Tyskland anser att det vore en fördel om även certifikatets baksida därför anger detta intygsnummer för att 
på ett säkrare sätt kunna fastställa att det är samma intyg. 
 

INF.8 (Rumänien) Komplett uppräkning i tabellen i 9.2.1.1 
Vid WO.15:s möte i november 2017 ville Schweiz komplettera tabellen i 9.2.1.1 för att göra den mer användarvänlig och 
komplett. Förslaget fick inget stöd när det gäller att genomföra ändringen i ADR. Däremot välkomnades Schweiz förslag till de 
guidelines som finns, och där tabellen skulle kunna göras tillgänglig på FN:s hemsida. Rumänien informerade här om en 
checklista de har tagit fram nationellt vilken de nu presenterar för WP.15 för vidare diskussioner. 
 

9. Godkännande av rapporten 

 
 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/ECE-TRANS-WP15-104-GE-inf5e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-104-GE-inf9e.pdf

