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ITD takker for ovenstående høring, som vi har følgende bemærkninger til: 

 

 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/27  

Transport af tanke efter udløbet af fristen for periodisk eftersyn: UIC (International Union of 
Railways) foreslog på RID/ADR fællesmødet i marts 2015 (se punkt 18 i referatet fra tankarbejdsgruppen) at 

harmonisere bestemmelserne i punkt 4.3.2.3.7 i RID/ADR gældende for tanke med de tilsvarende 
bestemmelser gældende for UN-tanke. Forslaget blev ikke vedtaget, men UIP genfremsætter nu et let 

revideret forslag med uddybende argumentation med henblik på at lovliggøre transport af tanke, der er fyldt 

inden udløbet af fristen for periodisk eftersyn, men hvor fristen udløber under transporten. 
 

ITD støtter forslaget. 
 

 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/29  

Konsekvent anvendelse af termer i RID/ADR: Sekretariatet oplyser, at det i forbindelse 

med harmoniseringsarbejdet er konstateret, at anvendelsen af termen ”transporterende 

enhed” (eng.: ”transport unit”) visse steder er uhensigtsmæssig eller utilstrækkelig i RID/ADR. 

I nogle situationer bør der i stedet anvendes termen ”lasttransportenhed” (eng.: ”cargo 

transport unit”), også når der henvises til køretøjer, containere mv. 

 

ITD finder det positiv, at der fokuseres på harmonisering af termer i ADR-konventionen.  

 

Vi opfordrer til, at det også sikres, at termerne stemme overens med termer i fx IMDG. Det vil 

bidrage til lettere forståelse og efterlevelse af krav til fx mærkning, når ”køretøjer”, 

”transporterende enhed” eller fx ”lasttransportenhed” i kombineret transport vej-sø skal 

mærkes med orange skilte og faresedler inden sejlads. 
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ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/34  

Transportørens forpligtelser: Rumænien foreslår diverse ændringer og præciseringer af 

bestemmelserne i punkt 1.4.2.2.1 i RID/ADR om transportørens forpligtelser. 

 

ITD støtter IRUs holdning; det skal præciseres, at transportøren kun er ansvarlig for at 

udlevere de skriftlige anvisninger til køretøjets mandskab.  

 

Det rumænske forslag/formulering er upræcist og vidtrækkende for vognmanden, hvilket kan 

forpligte ham til skulle udlevere en lang række dokumenter til chaufføren inden transport 

(billedlegitimation, ADR-bevis, ADR-godkendelse, tank-tests, transportdokumenter ect.). 

 

 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/36  

Modstridende data i tabel A: Portugal har i tabel A i afsnit 3.2.1 i RID/ADR fundet, at visse UN-numre er 
tildelt en transportkategori i kolonne (15) med henblik på transport i henhold til underafsnit 1.1.3.6 

(frimængdetransport) men ikke en emballeringsforskrift i ko-lonne (8) med henblik på transport i 
emballager. Dette forekommer modstridende, og Por-tugal foreslår 2 alternative løsninger på 

problemstillingen.  
 
ITD gentager sit forslag om at tilføjet det enkelte UN-nummers frimængde i kilo eller liter direkte i 

Tabel 3.2. A i kolonne 15. Med denne løsning kan en disponent hurtigt slå op og efterkontrollere, 

om en transport af farligt gods skal udføres af en chauffør med eller uden ADR-bevis (men med en 

kap. 1.3. uddannelse) og med eller uden ADR-udstyr mm.  

En chauffør kan ligeledes hurtigt efterkontrollere, om han må udføre transporten efter 

frimængdereglerne, og om han har de rette dokumenter og udstyr med, når afsender i 

overensstemmelse med 5.4.1.1.1 (F) anm. 1, har anført transportkategorien og den samlede 

mængde farligt gods i den pågældende transportkategori i transportdokumentet, fordi afsender 

påtænker at anvende 1.1.3.6.  

ITD mener, at angivelse af frimængde direkte i stoflisten, kan gøre det lettere at overholde reglerne 

om transport af farligt gods, give udslag i færre overtrædelser og i højere sikkerhed.  

 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/41  

Transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ): Schweiz finder det ikke 
tilstrækkeligt tydeligt, at afsnit 3.4.15 i RID/ADR kun finder anvendelse for mærk-ning af transporterende 

enheder, og ikke for kolli, og foreslår på den baggrund, at afsnit 3.4.14 og 3.4.15 sammenskrives. 
 

ITD støtter forslaget. 
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