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Rettelsesblad nr. 2 til ADR 2017 
 
Dette rettelsesblad inkluderer ændringer, der er trådt i kraft den 3. januar 2018, jf. 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017_amend.html. Derudover inkluderes rettelser, der 

alene vedrører den danske udgave af ADR (markeret med (DK) i kolonnen ”Reference”). 

 

De af ændringerne, som allerede er medtaget i (eller ikke er relevante for) den danske udgave af ADR, er 

angivet på grå baggrund i tabellen. 

 

Reference Sidehenvisning Ændring 

3.2.1 Fortegnelse 

over farligt gods 

(Tabel A) 

3-266 For UN 2908 tilføjes ”368” i kolonne (6) vedrørende særlige 

bestemmelser. 

3.2.1 Fortegnelse 

over farligt gods 

(Tabel A) 

3-266 For UN 2913 tilføjes ”325” i kolonne (6) vedrørende særlige 

bestemmelser. 

3.2.1 Fortegnelse 

over farligt gods 

(Tabel A) 

3-266 For UN 2913 slettes ”336” i kolonne (6) vedrørende særlige 

bestemmelser. 

3.2.1 Fortegnelse 

over farligt gods 

(Tabel A) 

3-332 For UN 3326 tilføjes ”326” i kolonne (6) vedrørende særlige 

bestemmelser. 

3.2.1 Fortegnelse 

over farligt gods 

(Tabel A) 

3-332 For UN 3326 slettes ”336” i kolonne (6) vedrørende særlige 

bestemmelser. 

3.3.1 Særlig be-

stemmelse 188 

(DK) 

3-438 I punkt (e) ændres indledningen til 3. sætning fra 

”Ved montering af batterier i udstyr skal udstyret …” til 

”Når batterier er monteret i udstyr, skal udstyret …”. 

3.3.1 Særlig be-

stemmelse 376 

(DK) 

3-465 I den indledende sætning til andet afsnit erstattes ordet 

”kravene” med ordet ”disse”, så sætningen herefter lyder: 

”Med hensyn til denne særlige bestemmelse kan disse om-

fatte, …”. 

4.1.1.5.1 

(DK) 

4-4 Indledningen til første sætning ændres til: 

”Når en ydre emballage i en kombinationsemballage eller 

en storemballage er prøvet med tilfredsstillende resultat 

med forskellige typer af indvendig emballage, må …”.    

4.3.2.1.1 

(DK) 

4-207 Efter ”batterikøretøjer,” tilføjes ”tankcontainere,”. 
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Reference Sidehenvisning Ændring 

5.2.1.9.2 5-17 I sidste afsnit ændres sætningen 

”… skal være sort på hvid baggrund.” til 

”… skal være sort på hvid eller passende kontrastbag-

grund.”. 

6.4.2.11 6-100 Henvisningen til 

”4.1.9.1.10 og 4.1.9.1.11” ændres til 

”4.1.9.1.11 og 4.1.9.1.12”. 

9.2.1.1 9-10 I kolonne 2 i tabellen vedrørende 9.2.2.6 ændres  

”Elektriske forbindelser” til  

”Elektriske forbindelser mellem motorkøretøjer og på-

hængskøretøjer”. 

9.2.1.1 9-11 I kolonne 2 i tabellen vedrørende 9.2.5 ændres 

”HASTIGHEDSBEGRÆNSER” (SPEED LIMITING DEVICES) til  

”HASTIGHEDSBEGRÆNSER” (SPEED LIMITATION DEVICES). 

9.2.2.6.2 9-14 I første pind skal henvisningen til fodnote 1 slettes for så 

vidt angår standarden EN 15207:2014. 

 


