
Sikker lagring og transport
924 19 800 | veratank.no

Veileder for ADR tanker

V
ersjon: 2019

IBC
Den riktige benevningen for det som i Norge kalles ADR-tank, er 
IBC (Intermediate Bulk Container) eller mellomstor bulkcontainer.

Samtlige IBC er underlagt to viktige bestemmelser:

1. Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods.  
Norsk forskrift fastsatt av DSB.

2. ADR/RID 2021 - Den Europeiske avtale om landtransport av 
farlig gods Europeisk standard som omfatter all veg og jernbane 
transport (ADR=veg, RID=jernbane)

En IBC:
• Kan ha et maksimalt volum på 3.000 liter

• Som inneholder over 1000 liter diesel eller over 333 liter bensin kan kun fraktes av fører som har  
ADR-kompetanse

• Som transporteres skal medbringes ekplosjonssikker lommelykt, 2 stk brannslukningsapparat og 
transportdokument. Det er forbud mot røyking, bruk av åpen ild samt å åpne kolli under transport.

• Må godkennes i.h.t. ADR/RID 2021

• Må ha perodiske kontroller som skal gjennomføres av personell, som er godkjent til dette.

1. Kontroll før levering til kunde, gjennomføres av produsent.

2. Kontroll hvert 2½ år.

a. at IBC er merket i.h.t. sertifisering.
b. utvendig tilstand.
c. kontroll av driftsutstyr.
d. tetthetsprøving.

3. I tillegg skal det foregå kontroll av innvendig tilstand hvert 5. år

IBC eier plikter å utbedre feil og mangler samt å oppbevare kontrollrapport og tanksertifikat inntil neste kontroll.

Merking

En typegodkjent IBC skal være merket iht ADR/RID 2021 med bl.a. UN, godkjenningsnummer, vekter, volum, 
serienummer etc. Videre må IBC merkes med faresedler, godsmerking og stablemerking.

Stablemerking 
(plasseres på en side)

...kg max

IBC som  
kan stables.

IBC som ikke  
kan stables.

eller

Merking av kolli
(plasseres på to motstående sider)

Brannfarlige væsker Miljøfare

Dieseloljer 
(eller UN 1203 – Bensin)

Anlegg og etablering
•	 Tankanlegg	større	enn	100.000	L	skal	meldes	inn	til	DSB		

	 via	Altinn.	Tanker	mindre	enn	dette	er	unntatt	fra		

	 meldeplikten.	Før	etablering	av	permanente	tankanlegg,		 	

	 anbefaler	vi	allikevel	at	kommunen	konfereres.	u

•	 Fundament	for	tanken	skal	være	ubrennbart,	bæredyktig		

	 og	telefritt.	Grusing/asfalt/betong	er	anbefalt	da

	 fundamentet	skal	holdes	fritt	for	vegetasjon.	u

•	 Det	skal	være	minst	5	meter	avstand	fra	tank	til	tennkilde,		 	

	 trevegg,	brennbar	bygning/brennbart	opplag	og	minst		

	 4	meter	til	dør,	vindu,	ventilasjonsåpning,	kjellernedgang,		 	

	 nabogrense	og	off.ferdselslinje.	u	

•	 Tom	tank	kan	fraktes	med	restinnhold	maksimum	15	%		

	 eller	1500	kg	forutsatt	at	tanken	er	hermetisk	lukket,	dvs		

	 alle	åpninger	plugges.	v	

•	 Vi	anbefaler	at	tankanlegg	sikres	mot	påkjørsel.

Tankeier / bruker
•	 	Tankeier	og	brukere	er	ansvarlige	for	at	det	foreligger	en	

risikovurdering	for	tanken	og	bruken	av	denne	i	forhold		

til	liv,	helse,	miljø	og	matrielle	verdier.	u og	w

•	 	Kontrollintervall	for	tilstandskontroll	settes	til	maksimum		

5	år	utvendig	og	20	år	innvendig	for	tank.	u

•	 	Tankeier	må	selv	forsikre	seg	om	at	tiltak	gjøres	i	samsvar	

med	gjeldende	lover	og	regler.

Tank
•	 Tank	skal	være	produsert	i	henhold	til	en	anerkjent		

	 standard.	u	

•	 Tank	som	fylles	med	fast	kobling	skal	være	utstyrt	med

	 overfyllingsvarsel.	Hvis	fyllehastigheten	er	høy	eller		

	 konsekvens	ved	overfylling	er	stor,	skal	det	monteres	

	 overfyllingsvern.	u	

•	 	Tank	skal	ha	fullt	oppsamlingsarrangement	dersom	utslipp		

fra	tank	kan	få	store	konsekvenser.	For	dobbeltvegget	tank		

regnes	ytterbeholder	som	oppsamling	av	innerbeholder.	u

•	 Tank	over	10	m3	skal	være	utstyrt	med	fullt	oppsamlings-

	 arrangement,	tekniske	barrierer,	overvåkingssystemer	og	være

		 underlagt	et	forebyggende	vedlikeholdsprogram.	w

•	 	Tank	over	10	m3	skal	ha	oppsamling	fra	luftestuss	lik	tankens	

volum.	Det	kan	søkes	dispensasjon	som	begrenser	volumet	

tilsvarende	ett	minutt	fylling	fra	tankbil	(150-1200	liter).	w

•	 Tank	skal	ha	utvendig	og	innvendig	korrosjonsbeskyttelse.	u	

•	 Tank	skal	merkes	med:	Flammemerke	/	brannfarlig	vare	

	 (rød	firkant),	Miljøskadelig	(akvatisk	miljø)	og	produkt-	

	 kvalitet.	uog	w

VEILEDER
for stasjonære dieseltanker over bakken

Noter 
u	 Forskrift	om	håndtering	av	brannfarlig,	reaksjonsfarlig	og	trykksatt	stoff	samt	utstyr	og	anlegg	som	benyttes	ved		

	 håndteringen	av	08.06.2009.

v	 Forskrift	om	landtransport	av	farlig	gods	av	01.04.2009

w	 Forskrift	om	begrensning	av	forurensning,	kapittel	18	av	01.01.2014

Brannfarlig

Dieseloljer	

UN 1202 - DIESEL

Miljøfare

LES ADVARSELSTEKSTEN!

Faresymboler til merking

Eksplosjonsfarlig. Kjemikalier og gjenstander som er 
eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, 
gnister eller varme.

Brannfarlig. Kjemikalier som er brannfarlige og kan 
brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel.  
Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med 
vann eller selvantenner i luft.

Oksiderende. Kjemikalier som kan forårsake brann i 
eller bidra til forbrenning av andre materialer.

Akutt giftig. Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi 
livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller 
innånding.

Etsende. Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud 
og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemi-
kalier som er etsende for metaller.

Helsefare. Kjemikalier som er farlige ved innånding, 
hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som 
virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske 
hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Kronisk helsefare. Kjemikalier som forårsaker kroniske 
helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet 
og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som 
forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse 
eller andre alvorlige skader.

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på 
norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt.  
På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.

www.arbeidstilsynet.no www.dsb.no www.klif.no

Last ned plakaten som pdf på www.klif.no

NYE FARESYMBOLER (farepiktogram)

FARESYMBOLER SOM GJELDER TIL 2015

Meget giftig/
Giftig

Etsende MiljøskadeligHelseskadelig/
Irriterende

Eksplosiv OksiderendeEkstremt  
brannfarlig/

Meget brannfarlig

Følbar advarselsmerking. 
De fleste helsefarlige kjemikalier som selges til 
forbrukere skal ha en følbar advarselsmerking i form 
av en opphøyd trekant på emballasjen.

Gass under trykk. Gass eller andre kjemikalier som er 
trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temp-
eratur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

Miljøfare. Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på 
kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at 
kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.
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Eksplosiv OksiderendeEkstremt  
brannfarlig/

Meget brannfarlig
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kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.
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•	 Tankanlegg	større	enn	100.000	L	skal	meldes	inn	til	DSB		

	 via	Altinn.	Tanker	mindre	enn	dette	er	unntatt	fra		
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	 anbefaler	vi	allikevel	at	kommunen	konfereres.	u
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	 og	telefritt.	Grusing/asfalt/betong	er	anbefalt	da
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	 trevegg,	brennbar	bygning/brennbart	opplag	og	minst		

	 4	meter	til	dør,	vindu,	ventilasjonsåpning,	kjellernedgang,		 	

	 nabogrense	og	off.ferdselslinje.	u	
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	 eller	1500	kg	forutsatt	at	tanken	er	hermetisk	lukket,	dvs		
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•	 	Kontrollintervall	for	tilstandskontroll	settes	til	maksimum		

5	år	utvendig	og	20	år	innvendig	for	tank.	u

•	 	Tankeier	må	selv	forsikre	seg	om	at	tiltak	gjøres	i	samsvar	

med	gjeldende	lover	og	regler.

Tank
•	 Tank	skal	være	produsert	i	henhold	til	en	anerkjent		

	 standard.	u	

•	 Tank	som	fylles	med	fast	kobling	skal	være	utstyrt	med
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	 konsekvens	ved	overfylling	er	stor,	skal	det	monteres	

	 overfyllingsvern.	u	

•	 	Tank	skal	ha	fullt	oppsamlingsarrangement	dersom	utslipp		

fra	tank	kan	få	store	konsekvenser.	For	dobbeltvegget	tank		

regnes	ytterbeholder	som	oppsamling	av	innerbeholder.	u

•	 Tank	over	10	m3	skal	være	utstyrt	med	fullt	oppsamlings-

	 arrangement,	tekniske	barrierer,	overvåkingssystemer	og	være

		 underlagt	et	forebyggende	vedlikeholdsprogram.	w

•	 	Tank	over	10	m3	skal	ha	oppsamling	fra	luftestuss	lik	tankens	

volum.	Det	kan	søkes	dispensasjon	som	begrenser	volumet	

tilsvarende	ett	minutt	fylling	fra	tankbil	(150-1200	liter).	w
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Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med 
vann eller selvantenner i luft.

Oksiderende. Kjemikalier som kan forårsake brann i 
eller bidra til forbrenning av andre materialer.

Akutt giftig. Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi 
livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller 
innånding.

Etsende. Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud 
og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemi-
kalier som er etsende for metaller.

Helsefare. Kjemikalier som er farlige ved innånding, 
hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som 
virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske 
hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Kronisk helsefare. Kjemikalier som forårsaker kroniske 
helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet 
og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som 
forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse 
eller andre alvorlige skader.

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på 
norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt.  
På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.
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