
BRANSCHANPASSAD UTBILDNING
Transport av farligt gods på väg –
ADR-S 2015 (MSBFS 2015:1) 

ADR-S    2015     Stockholm 12-13 maj 2016

Kansliet inbjuder till en 
fördjupningskurs  i nya regelverket 
för transport av farligt gods på väg, 
ADR-S 2015 (MSBFS 2015:1)

i Stockholm              
Näringslivets Hus, Storgatan 19     
(nära T-station Östermalmstorg)

12-13 maj 2016
10.00 – 17.00 torsdag 12 maj

09.00 – 15.00 fredag 13 maj

Syftet med den här kursen är att du ska få kännedom om 
upplägget i ADR-S och självständigt kunna hitta i det och 
använda det.

Regelverken kräver utbildning!

Regelverken föreskriver att personal som i sitt 
arbete deltar i transporterna av farligt gods ska 
ha utbildning / vara förtrogen med villkoren.

(Det kan vara företagsledning, miljöansvariga, 
servicetekniker, klassificeringsansvariga, 
inköpare, de som fyller, märker och etiketterar, 
de som lossar/lastar, distribuerar eller 
transporterar, de som ansvarar för lager och 
frakthandlingar m.m.)

Vid denna genomgång av ADR-S kommer vi 
särskilt att lägga vikt på frågor som rör

- Upplägget av regelverket

- Allmänna villkor

- FN-listorna och vad de föreskriver

- Lättnader som ibland kan utnyttjas

- Särbestämmelser / separationskrav

- Förpackningsinstruktionerna

- Uppgifter i frakthandlingar / stuvningsintyg

- Märkning och etikettering av kollin /                                  

märkning av lastenheter (container / trailer) 

- Tunnelrestriktioner / tunnelrestriktionskoder

- Vattenförorenande ämnen (Marine Pollutant)

- Vad gäller vid export / utförsel?

- Lastning av enheter vid sjötransport

- Bestämmelser för begränsade mängder (LQ)

- Extra krav på sändningarna vid sjötransporter

Genom  
övningsexemplen får du lära       

dig att hitta i regelverket

Den här kursen riktar sig bl.a. till dig som 
ansvarar för lager, skriver transporthandlingar, 
klassificerar, utför märkning, ansvarar för 
förpackningar, lastning/lossning av farligt gods.

Du kan även vara nybörjare när det gäller att 
hantera farligt gods.

Syftet är att du självständigt ska kunna hitta i det 
tjocka regelverket. Därför varvar vi utbildningen 
med övningsuppgifter.
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Lite av innehållet i kursen ADR-S   
- Grundläggande internationellt – FN:s roll

- Kort om Lagen och Förordningen om transport av farligt gods

- Regelverkens uppbyggnad

- Vattenförorenande ämnen och blandningar i regelverken

- Lättnader för vissa förpackningar innehållande UN 3082  

- Märkning av vattenförorenande produkter  

- Märkning av lastenheter som innehåller vattenförorenande produkter

- Krav för i godsdeklaration för ”generic entries” som är vattenförorenande

- Tunnelrestriktionskoder ska anges i godsdeklarationen i många fall  

- Allmänna bestämmelser

- Skärpningar i kraven på utbildning av berörda medarbetare 

- Rapportering av olyckor och tillbud – rutiner hos MSB

- Transportskydd (Security)

- FN-listan över farligt gods

- Vilka förpackningar kan jag välja?

- Vilka krav gäller för förpackningarna?

- Krav på riktningspilar på vissa kollin med begränsad mängd  

- Den nya märkningen för begränsade mängder  

- Kan jag utnyttja några undantag? 

- Vad gäller för ytterförpackning (overpack)?

- Hur ska jag märka och etikettera?

- Märkning och etiketter – tillåtna storlekar

- Stuvningsintyget

- Kan man samlasta och sampacka / separationskrav?

- Lossning, lastning och bokning av farligt gods

- Krav på att spara frakthandlingar

- Övningar, som hjälper dig att hitta i regelverken
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ANMÄLAN

senast 22 april 

Kursintyg enligt kraven i ADR-S kapitel 1.3 utfärdas på genomgångna moment.

Kursansvarig är Håkan Järvelid, Sveff, av MSB godkänd säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Håkan har 35 års erfarenhet av transport av farligt gods och har bl.a. genomgått utbildningar i Chalmers regi.               
Han representerar Sveff i de europeiska färgfabrikanternas branschorganisation CEPE TC ”Transport”, och har även 
representerat CEPE TC ”Transport” vid FN-möten i Genève (United Nations Committee of Experts on the Transport of
Dangerous Goods – UNsCETDG).

Vid återbud tidigare än 1 vecka före kursstart debiteras 50% av kostnaden. Vid återbud senare än 1 vecka före 
kursstart eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare ber vi att få återkomma med nytt alternativt kurstillfälle.

Ev. frågor: hakan.jarvelid@ktf.se Tel. 08-7838246, mobil 073-6795639

Deltagaravgift:

ADR-S 2015, 12-13 MAJ 2016 SEK 6900:- för båda dagarna (medlemsföretag)

SEK 8600:- för båda dagarna (ej medlemsföretag)

Kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt

lunch båda dagarna ingår.

Lagstadgad moms tillkommer.

Du som går kursen måste ha med dig regelverket ADR-S 2015 (MSBFS 2015:1) till kursen.

Du kan du köpa ADR-S genom Norstedts Juridik AB/Fritzes, tel. 08-59819190, fax 08-59819191, 
order.fritzes@nj.se eller genom Farligt Gods Center, tel. 0303-206060, fax 0303-206066, info@fgc.se
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