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Transportklassifisering
∙ Litiumbatterier i ny fareklasse 9A, nytt faresymbol
∙ Miljøfaremerket produkt = Miljøfaremerket avfall (transport)
∙ Klassifikasjon og merker for kronisk helsefare og advarselsmerke 

finnes ikke i transportregelverket
∙ Farlig-gods-permen kommer in ny utgave
∙ Tester er den beste og sikreste metoden for en korrekt klassifisering

– Eks. flygeaske fra forbrenningsanlegg
∙ Summasjonsmetoden i CLP er simplistisk og billig i forhold til tester, 

men:
– Ifølge forskningsrapporter fører metoden ofte til overklassifisering i forhold 

til laboratorietesting
– Tar ikke hensyn til antagonistiske eller synergistiske effekter i blandinger
– Sammensetning av enkeltstoffer kan variere, spesielt i avfall
– Man kjenner ikke til alle enkeltstoffene, må vite hva man skal lete etter før 

analyse



Videresending til sluttbehandling

Slik kan det se ut etter transport fra et 
avfallsanlegg til sluttbehandler

Ansatte har fått ADR-opplæring, men ikke 
nok!

De fleste hendelser med farlig gods skjer i 
forbindelse med lasting og lossing

Foto: Schenker



Spraybokser 
og 
propanflasker
• Er ikke helt tomme!
• Propan er tyngre enn 

luft
• En oppskåren IBC eller 

fat kan ha oppsamlet 
propan i bunnen

• Fat med spennlokk kan 
føre til trykkoppbygning

• Brann- og 
eksplosjonsfare!

• Sørg for god ventilasjon
• ADR CV10 og CV36

X OK

Foto: Tom Berntsen



En uhellsmelding fra renovasjonsetaten:
”…Sjåføren kjørte to IBC-er om gangen på trucken (IBC-ene var stablet 
to i høyden). Uhellet skjedde innendørs på avsenders område da trucken 
tok en sving i for høy fart slik at begge IBC-ene veltet og falt av truckens 
gafler. Det rant væske ut fra begge IBC-ene…”

➢Fikk en påminnelse i brev om aktsomhetsplikten

➢En lagertruck har et relativt høyt dreiemoment og kort svingradius

➢Lasten kan derfor utsettes for sterke krefter, selv ved lave hastigheter



Trenger vi sikkerhetsrådgiver?
Hei, vi er et interkommunalt 
renovasjonsselskap som kjører inn 
div. varer fra våre 
miljøstasjoner…kun i små mengder, 
og vår sjåfør har ADR bevis for å 
kjøre dette.
Mitt spørsmål er om vi trenger en 
sikkerhetsrådgiver for å drive denne 
type transport…

Svar: 
Kanskje! Ikke alt farlig avfall er klasset gods! Flere unntak for 
de nevnte avfallstypene. Dere må finne ut om dere oppfyller 
unntaksvilkårene.

Unntak etter § 10:
a) Unntaksmengder
b) Sporadisk transport av farlig avfall definert som farlig 

gods i transportkategori 3 og 4 i under forutsetning av 
at virksomhetens hoved- eller sekundærvirksomhet ikke 
er transport, lasting eller lossing av farlig gods

c) kontroll- og redningsoppgaver i forbindelse med 
transport av farlig gods

d) militær transport av farlig gods
e) transport av farlig gods som i sin helhet foregår 

innenfor et lukket område
  



Spørsmål:
Vi er et mellomstort teknologifirma i 
oljebransjen og mottar en del farlig 
gods.
Da bare en av våre medarbeidere i 
varemottaket har ADR kurs lurer jeg 
på om vi andre uten kurs kan
håndtere, laste, losse og bestille frakt 
på farlig gods når vedkommende er 
borte fra jobb?

Svar: 
Uklart hva som menes med 
«ADR-kurs». Alle medarbeidere som 
håndterer farlig gods må ha fått 
nødvendig opplæring, men iht til 
ADR/RID er det kun formaliserte 
kurskrav for sikkerhetsrådgivere og 
førere.

Virksomheter og bransjer kan ha egne 
formaliserte krav til opplæring og 
kompetansen

Trenger vi ADR kurs?



Farlig gods er i hovedsak brannfarlig gods

Kilde: Kartlegging av transport av farlig gods i Norge, TØI/DSB



∙ Relativt mange branner i avfallsanlegg
∙ Ikke bare klasset avfall som er brannfarlig
∙ Fukt i brennbare materialer kan føre til 

selvtantenning og ulmebrann
∙ Jo større mengder, dess større brannfare og 

vanskeligere slokking
∙ Generelt store energimengder i avfall
∙ Har dere risikovurdert brannfaren?
∙ Lagres godset på en brannforebyggende 

måte?
∙ Kan ansatte nok om brannfaren?
∙ Har dere et godt samarbeid med 

brannvesenet? Foto: NRK

Hva kjennetegner branner i avfallsanlegg?



Hva kjennetegner branner i avfallsanlegg?

Rogaland brann og 
redning har utført en 
egen studie rettet mot 
avfallsbransjen i 
distriktet for å forebygge 
nye branner
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