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Guide til kurser i 

Farligt gods
Løbende opstart
www.amunordjylland.dk/farligt-gods-og-lastsikring

Vi hjælper dig på vej 

med farligt gods

Transport og lager
Finn Holst
virksomhedskonsulent
Tlf.: 9633 2345
fho@amunordjylland.dk

Ejendomsservice
Inger Knudsen
virksomhedskonsulent
Tlf. 2328 9633
iknu@amunordjylland.dk

Hjælp til tilmelding
Sylvia Svendsen
kursussekretær
Tlf.: 9633 2255
syl@amunordjylland.dk

Praktiske oplysninger

Kursusadresser
AMU Nordjylland
Sofievej 61, 9000 Aalborg 
Tlf. 9633 2211

Hobro Køreteknisk Anlæg
Gettrupvej 5, 9500 Hobro
Tlf. 9867 3495

Løgstør Køreteknisk Anlæg
Danmarksvej 51, 9670 Løgstør
Tlf. 9867 3495

Økonomi
Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg. gæl-
dende regler. 

Der kan søges om VEU-godtgørelse efter gæl-
dende regler.

Løbende opstart
Se aktuelle datoer og tilmelding

www.amunordjylland.dk/
farligt-gods-og-lastsikring



Kurser i farligt gods

Håndtering og fragt af farligt gods kræver ADR-kur-

sus. ADR-konventionen er det internationale 

regelsæt vedtaget for transport af farligt gods, og 

det er indført i 51 lande. 

Det er derfor lovpligtigt at gennemføre et

ADR-kursus svarende til dine funktionsspecifikke 

arbejdsopgaver med farligt gods.

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

• Godstransport

• Lager

• Ejendomsservice

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

Eksempler på arbejdsopgaver med Farligt gods
som kræver kapitel 1.3 uddannelsen

Godstransport
• Kørsel med farligt gods under 
   frimængden
• Begrænset mængde og undtaget mængde.

Lager
• Pakning
• På- og afLæsning
• Modtagelse
• Kørsel med farligt gods under frimængden
 (Begrænset mængde og undtaget mængde.)

Ejendomsservice
hvis du er afsender, transportør, modtager, læsser, pakker eller 
påfylder farligt gods fx:
• Modtagelse og transport af benzin, diesel, sprøjtemidler
• Kørsel til og fra genbrugspladser med kemisk affald fx terpentin, 

malingrester.

Læs mere om ADR på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: www.brs.dk

Her kan du også læse om klassificeringen af forskellige typer farligt gods.

Kursus Beskrivelse Varighed, 
dage

AMU-mål

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 bestem-

melserne i ADR, kapitel 1.3

Det er relevant for dig, fx hvis du som lagermedarbejder 

er involveret i en transport, fx som plukker, pakker, læs-

ser, afsender, aflæsser eller modtager farligt gods.

1 45259

ADR Grund- og specia-
liseringskursus – Tank 
+ Klasse 1

”Den store pakke”

Herefter må du varetage transport af farligt gods i embal-

lager og tanke inklusiv gods tilhørende klasse 1 – dog med 

undtagelse af gods tilhørende klasse 7.

5,4 47696

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.

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.

3 46905

ADR Grund- og 
Specialiseringskursus 
– Klasse 1

For dig, som skal varetage transport af farligt gods i em-

ballager – 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 specia-
liseringskursus – Tank 
+ Klasse 1

”Den store pakke”

Herefter må du varetage transport af farligt gods i embal-

lager og tanke inklusiv gods tilhørende klasse 1 – dog med 

undtagelse af gods tilhørende klasse 7.

5,4 47696

Kursus Varighed, 
dage

AMU-mål

ADR Repetition 
– Grundkursus

1,7 47706

ADR Repetition 
– Grundkursus + Klasse 1

2,3 47707

ADR Repetition
– Grundkursus + Tank

2,7 47714

ADR Repetition
– Grundkursus + Tank + Klasse 1

3,3 47716

Find kurserne her: www.amunordjylland.dk/farligt-gods-og-lastsikring
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