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Dokumentsammanställning 
 

112th session of the Working Party on the Transport of Dangerous 
Goods, WP.15, Geneva 8-11 November 2022 (ADR) 
 

1. Fastställande av dagordning 
 

/259 (Sekretariatet) 

  

/259/Add.1 (Sekretariatet) 

 
/190/Add.1 

TRANS/WP.15/258 (Sekretariatet) 

 

ECE/TRANS/WP.15/256, Corr.1 
och Add.1 
 
ECE/TRANS/326 (Sekretariatet) 

 

 
Provisorisk agenda för 112:e mötet 
 
Lista över dokument 
 
 
 
Terms of reference and rules of procedures 
Rapport från möte med WP.15 maj 2022 
 
 
Utkast till ändringar inför ADR 2023 
Information kring mötet 
 
ADR 2023 (ej tillgänglig digitalt än) 

2. 84:e mötet med Inland Transport Committee 

ECE/TRANS/316, -Add.1 and -Add.2 Rapport från mötet med Inland Transport Committee 
(ITC), som hölls i Genève 22-25 februari 2022. 
 

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.  
 
Sedan föregående möte har inga ändringar skett gällande statusen för ADR-överenskommelsen 
vilket betyder att antalet medlemsländer uppgår till 53. Efter att Georgien undertecknade 
ändringsprotokollet den 29 december 2021, så uppgår nu antalet undertecknande länder till 40. 
 

https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-259e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-259e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-259a1e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-259a1e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2007/wp15/ECE-TRANS-WP15-190a1e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/ECE-TRANS-WP15-258e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/ECE-TRANS-WP15-256e_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/ECE-TRANS-WP15-256c1e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/ECE-TRANS-WP15-256a1e.pdf
https://unece.org/info/Transport/Inland-Transport-Committee/events/362658
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4. Arbete utfört av Joint-mötet (RID/ADR/ADN) 

Ändringar antagna av Joint vid deras möte i september 2022 kommer finnas tillgängliga och 
gås igenom av WP.15. 
 

5. Förslag till ändringar i ADR 

 
  (a) Konstruktion och godkännande av fordon 

2022/8 
(Sekretariatet) 

9.2.2.2.2 Publiceringsdatum för standarder 
Vid förra mötet antogs bestämmelser för eldrift av AT-fordon, vilka kommer att 
träda ikraft den 1 januari 2023. Några nya standarder för kablar förs då också 
in i 9.2.2.2.2. För två av dessa standarder saknas publiceringsdatum och en 
annan har inte angivits i enlighet med gällande norm. Sekretariatet föreslår 
därför att detta korrigeras. 
 

Inga dokument 
har publicerats 
än 

Ordföranden för arbetsgruppen för elfordon kommer att redovisa aktuell status 
för arbetet  

ECE/TRANS/
WP.29/GRSG/
2022/29 

Anpassning av UN Reglemente 105 med ADR 2023 
Den internationella branschorganisationen för fordonstillverkare, OICA, har 
skickat ett förslag till WP.29 att anpassa bestämmelserna i UN Reglemente 105 
med kommande utgåva av ADR. Arbetsgruppen kommer att informeras om 
resultatet av diskussionerna i GRSG. 
  

 
  (b) Övriga förslag 

2022/6 
(Turkiet) 

Tunnelrestriktioner för UN-nummer med transportkategori 4 
En rad UN-nummer, vilka endast är tillåtna att transporteras i förpackningar, 
har tilldelats transportkategori 4. Detta innebär att de i obegränsad mängd får 
transporteras enligt 1.1.3.6 och då gäller inte bestämmelserna om 
tunnelrestriktioner. De aktuella UN-numren har dock tilldelats 
tunnelrestriktionskod (E), vilket betyder förbud mot transport genom en E-
tunnel. 
 
Turkiet tycker detta är motsägelsefullt och föreslår att restriktionskoden tas 
bort för dessa ämnen och ersätts med (-), vilket innebär att det inte finns några 
restriktioner för transport genom tunnlar. 
 

2022/7 (Polen) 9.1.3 Certifikat om godkännande av fordon 
Bestämmelserna i 9.1.3.3 anger att certifikatet ska samma utformning (eng: 
layout) som förlagan i 9.1.3.5. Vid förra mötet lyfte Nederländerna frågan om 
detta hindrar att säkerhetsattribut, i syfte att försvåra förfalskning, påförs. 

https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-2022-8e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-2022-8e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2022-29e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2022-29e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP.29-GRSG-2022-29e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-2022-6e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-2022-6e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-2022-7e.pdf
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I Polen klassas denna typ av dokument som kategori 2, vilket betyder att 
nationella bestämmelser kräver att säkerhetsattribut (t.ex. guillouche) ska 
finnas på handlingen. 
 
Polen föreslår nu att 9.1.3.3 ändras för att tillåta att säkerhetsattribut blir 
tillåtet, och lämnar två förslag vilka framgår i deras dokument. 
 

2022/10 
(Sekretariatet) 

Nya bestämmelser för FRP – konsekvensändringar 
I ADR 2023 införs nya bestämmelser i kapitel 6.9 som gäller för UN-tankar i 
fiberarmerad plast (FRP). Dagens bestämmelser i 6.9 flyttats till ett nytt kapitel 
6.13 men omfattar endast fasta tankar och avmonterbara tankar. En 
övergångsperiod införs därför i 1.6.4.59 för fortsatt användning av vissa 
tankcontainers som är FRP.  
 
För att beakta de förändrade bestämmelserna om FRP har kapitel 4.4 
anpassats så att det inte längre omfattar tankcontainers och UN-tankar av 
fiberarmerad plast. 
Med hänsyn till de nya bestämmelserna föreslår sekretariatet en 
konsekvensändring till titeln i avsnitt 4.4.1. 
 

6. Tolkning av texter i ADR 
 

2022/9 
(Sekretariatet) 

Beräkning av nettovikt explosivämne 
Vid förra mötet lyfte Frankrike en frågan om hänvisning till ”nettovikt 
explosivämne” i ADR även omfattar pyrotekniska föremål (se INF.8 
(Frankrike)). 
 
Frågan har nu diskuterats i explosivarbetsgruppen under FN:s Sub-kommitté 
som bekräftar att även pyrotekniska föremål ska beaktas vid beräkning av 
nettovikt explosivämne. Ett svenskt förslag att ändra definitionen av 
pyrotekniskt ämne, i syfte att förtydliga detta, antogs. 
 
Sekretariatet föreslår nu att WP.15 antar en tolkning som överensstämmer 
med Sub-kommitténs beslut, och publicerar tolkningen på FN:s hemsida i 
avvaktan på att ändringen införs i RID, ADR och ADN. 
 

7.  Programme of work 

Inga dokument har publicerats än. Arbetsplaneringen för nästa möte, vilket planeras till 15-19 
maj 2023, kommer att diskuteras. 

8.  Övriga frågor 

https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE-TRANS-WP15-2022-10e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE-TRANS-WP15-2022-10e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-2022-9e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE-TRANS-WP15-2022-9e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/ECE-TRANS-WP15-111-GE-inf8e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/ECE-TRANS-WP15-111-GE-inf8e.pdf
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(a) Circular economy and sustainable use of 
natural resources 
 
(b) Övriga frågor 

(a) Paneldiskussion gällande cirkulär ekonomi 
med utgångspunkt från multimodal transport. 
Detaljerad information tillhandahålls innan 
mötet. 
 
(b) En medlem av EuroMed Transport Support 
Project samt representanter från de länder som är 
involverade i projektet kommer att presentera en 
översikt av hur arbetet fortlöpt hittills, framsteg 
och kommande utmaningar. 

9.  Val av ordförande och vice ordförande 

I enlighet med kapitel V i the Rules of Procedures of the Working Party, se 
ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, kommer mötet att välja ordförande samt vice ordförande för 
arbetsåret 2023. 

10.  Godkännande av rapporten 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2007/wp15/ECE-TRANS-WP15-190a1e.pdf

	Dokumentsammanställning
	112th session of the Working Party on the Transport of Dangerous Goods, WP.15, Geneva 8-11 November 2022 (ADR)


