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Kurser i farligt gods
Håndtering og fragt af farligt gods kræver
ADR-kursus. ADR-konventionen er det internationale regelsæt vedtaget i EU for transport med
farligt gods.
Det er derfor lovpligtigt at gennemføre et
ADR-kursus svarende til niveauet af dine
arbejdsopgaver med farligt gods.

Kurserne er relevante for dig,
der arbejder inden for disse områder:

• Godstransport
• Lager
• Ejendomsservice

Re-certificeringskurser

Kursus

Beskrivelse

Opstartsdatoer

Varig- AMUmål
hed,
dage

Sikkerhedsuddannelse
ved farligt gods
– Kapitel 1.3

Du må udføre arbejde med forberedelser til
transport, samt af- og pålæsning af farligt gods i
henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3

25/5, 28/6, 10/8,
27/9, 8/11

1

Varighed: 1 dag

Det er relevant for dig, fx hvis du som lagermedarbejder er involveret i en transport, fx som
plukker, pakker, læsser, afsender, aflæsser eller
modtager farligt gods.

ADR Grund- og specialiseringskursus – Tank
+ Klasse 1
Varighed: 5,4 dage
AMU-mål: 47696

”Den store pakke”
Herefter må du varetage transport af farligt
gods i emballager og tanke inklusiv gods tilhørende klasse 1 – dog med undtagelse af gods
tilhørende klasse 7.

45259

9/10
(ejendomsservice)

28/5, 2/7, 13/8,
3/9, 1/10, 12/11,
3/12, 10/12

Hvert 5. år skal du gennemføre et repetitionskursus (gælder ikke for kapitel 1.3).
Bemærk at repetitionsuddannelserne skal være gennemført, og eksamen være bestået FØR
udløbsdatoen på dit ADR-certifikat.

Kursus

Opstartsdatoer

Varighed,
dage

AMU-mål

ADR Repetition
– Grundkursus

22/5, 25/6, 7/8,
24/9, 5/11

1,7

47706

ADR Repetition
– Grundkursus + Klasse 1

22/5, 25/6, 7/8,
24/9, 5/11

2,3

47707

ADR Repetition
– Grundkursus + Tank

22/5, 25/6, 7/8,
24/9, 5/11

2,7

47714

ADR Repetition
– Grundkursus + Tank + Klasse 1

22/5, 25/6, 7/8,
24/9, 5/11

3,3

47716

Afstigningsmodel
Kurserne starter op på samme tid.
Vælg dit speciale og du kan ”stige af” alt efter dit behov.
ADR Grundkursus –
Vejtransp. af farl. gods
i emb.
ADR Grund- og
Specialiseringskursus
– Klasse 1

Du får udstedt et ADR-bevis. Herefter må du
varetage transport af farligt gods i emballager –
med undtagelse af gods tilhørende klasse 1 og
klasse 7.

28/5
3

46905

For dig, som skal varetage transport af farligt
gods i emballager – inklusive gods hørende til
klasse 1, men med undtagelse af gods hørende
til klasse 7.

3,6

47694

ADR Grund- og
Specialiseringskursus
– Tank

For dig, som skal foretage vejtransport af farligt
gods i emballager og i tanke: Stykgods og Tank/
Tankcontainer

4,7

47701

ADR Grund- og specialiseringskursus – Tank
+ Klasse 1

”Den store pakke”
Herefter må du varetage transport af farligt
gods i emballager og tanke inklusiv gods tilhørende klasse 1 – dog med undtagelse af gods
tilhørende klasse 7.

5,4

47696

Eksempler på arbejdsopgaver med Farligt gods
som kræver kapitel 1.3 uddannelsen
Godstransport

Ejendomsservice

• Kørsel
• Surring og lastning

hvis du er afsender, transportør, modtager,
læsser, pakker eller påfylder farligt gods fx:

Lager
• Pakning
• På- og afLæsning
• Modtagelse

• Modtagelse og transport af benzin, diesel,
sprøjtemidler
• Kørsel til og fra genbrugspladser med kemisk affald fx terpentin, malingrester.

Du kan læse mere om ADR på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: www.brs.dk
Her kan du også læse om klassificeringen af forskellige typer farligt gods.

