Transport og logistik 2019

Nye lovpligtige kurser for

varebilschauffører
Fra den 1. juli 2019 er varebiler på

På kurset lærer du om:

På kurset lærer du om:

over 2.000 kg. til og med 3.500 kg

• Forsvarlig og ergonomisk korrekt
lastsikring i varebiler.
• Et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
• Kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig
transport med forskellige godstyper.
• Færdselsregler, herunder regler
for køre- og hviletid, arbejdstid,
standsning og parkering samt kørsel med trailer i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport.
• Førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner
for Førstehjælp for erhvervschauffører.

• Ajourføring i nyeste regler inden for
chaufføropgaver på erhvervsmæssig godstransport i varebil.
• Forsvarlig og ergonomisk korrekt
lastsikring i varebiler.
• Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport med
forskellige godstyper.
• Færdselsregler, herunder regler
for køre- og hviletid, arbejdstid,
standsning og parkering samt kørsel med trailer i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport.
• Et sikkert og sundt arbejdsmiljø
samt forebyggelse af fysiske risici.
• Førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner
for førstehjælp for erhvervschauffører.

omfattet af godskørselsloven, og det
stiller nye krav til både vognmænd og
varebilschauffører.
Vognmændene skal have tilladelse
til at drive vognmandsforretning og
varebiler skal registreres hos Færdselsstyrelsen. Chaufførerne skal gennemføre en grunduddannelse samt
efteruddannes hvert femte år.
AMU

Nordjylland

udbyder

både

grunduddannelsen og efteruddannelsen for varebilschauffører:

Grundlæggende
kvalifikationsuddannelse
for varebilschauffør

Efteruddannelse for
varebilschauffør

(AMU-mål 48850)

Efteruddannelsen er et kursus på to

Uddannelsen er af tre dages varighed

dage, som giver en ajourføring i de

og har til formål at øge færdselssik-

nyeste regler inden for området og

kerheden og forbedre miljøet. Den

dermed også en opdateret viden om

Læs mere om de nye krav

grundlæggende uddannelse indehol-

emner fra kvalifikationsuddannelsen.

og praktisk information

(AMU-mål 48851)

der emnerne færdselsregler, miljø,
uheldsforebyggelse, lastsikring, ergonomi og førstehjælp for erhvervschauffører.

Kurser

Hvis du over for Færdselsstyrelsen

Efteruddannelse for varebilschauffør

Varighed,
dage

2

kan dokumentere mindst 2 års beskæftigelse som varebilschauffør i pe-

Weekendkurser

kvalifikationsuddannelse, men blot et
2-dages efteruddannelseskursus.

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører

27/5
24/6

AMU-mål

48851

11/5
29/6

rioden 1/7 2009 til 30/6 2019, skal du
ikke gennemføre den grundlæggende

Dato

3

20/5

48850

Transport og logistik 2019
Hvem er omfattet af de nye krav?
De nye krav gælder alle varebiler på over 2.000 kg. til og med 3.500 kg., og som
fragter pakker med en samlet vægt på over 11 kg pr. styk. Dog er der forskel
på, om der er tale om ’firmakørsel’ eller ’godskørsel for fremmed regning’ i
varebil.
Godskørsel for fremmed regning: Godskørsel for fremmed regning er varebiler,
der foretager transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er
knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Det er vognmænd og chauffører, som udfører denne type kørsel, som fra d. 1. juli 2019 er omfattet af de
nye tilladelses- og uddannelseskrav.

Ikke omfattet af de nye krav:
Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet.

Efteruddannelse

Tilmelding

Implementeringen af efteruddannelsen foretages trinvis med udgangspunkt i

Virksomheder/ansatte:
www.efteruddannelse.dk

chaufførens fødselsdato for at sikre en jævn fordeling af kursusgennemførs-

Ledige: www.amunordjylland.dk

len:

Økonomi
Chaufførens fødselsdato

Efteruddannelse skal være
gennemført senest
30. juni 2019

4., 5. eller 6.

31. december 2019

7., 8. eller 9.

30. juni 2020

10., 11. eller 12.

31. december 2020

13., 14. eller 15.

30. juni 2021

16., 17. eller 18.

31. december 2021

19., 20. eller 21.

30. juni 2022

22., 23. eller 24.

31. december 2022

25., 26. eller 27.

30. juni 2023

28., 29., 30. eller 31.

31. december 2023

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

Kontakt
For yderligere information
er du velkommen til at kontakte:
Sylvia Svendsen
Kursussekretær
Tlf. 9633 2255
E-mail: syl@amunordjylland.dk

Bemærk: Hvis du allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), har du
automatisk de samme rettigheder som indehavere af et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB), og du skal derfor ikke foretage dig noget i forbindelse
med de nye regler.

Varebilsvognmandsuddannelse
Uddannelsen som varebilsvognmand skal sikre, at vognmanden kender de gældende regler for at drive vognmandsvirksomhed. AMU Nordjylland udbyder
ikke denne uddannelse, men vi henviser til DTL.

AMU Nordjylland l Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211
aalborg@amunordjylland.dk l www.amunordjylland.dk

Finn Holst
Virksomhedskonsulent
E-mail: fho@amunordjylland.dk
Tlf. 9633 2345
Hans Jørn Sørensen
Virksomhedskonsulent
E-mail: hjs@amunordjylland.dk
Tlf. 9633 2230.

Vi forbeholder os ret til ændringer. 26-03-2019

1., 2. eller 3.

Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg.
gældende regler. Der kan søges om VEUog befordringsgodtgørelse efter gældende regler på www.efteruddannelse.dk

