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Forord
Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i
den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.
Arbejdstilsynet har alene vurderet guiden, som den foreligger, og har
ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for
det pågældende område.
Endvidere har Nationalt Beredskabscenter Rigspolitiets Færdselssektion
Tungvognssektionen haft guiden til gennemsyn, hvorefter deres
bemærkninger er indarbejdet.
For at sikre at transport af farligt gods sker i henhold til gældende lovgivning, er denne lille guide udarbejdet med det formål at give chauffører
m.m. et Nemt, Overskueligt og Simpelt værktøj, der er bygget op i en
logisk rækkefølge.
Guiden forudsætter, at chauffører og andre involverede har gennemgået
de lovpligtige kurser og bestået den relevante farligt gods eksamen.
Guiden skal ikke betragtes som et undervisningsværktøj eller lovstof.
Guiden er udarbejdet efter ADR - 2017 samt den national bekendtgørelsen og vil løbende blive revideret næste gang i år 2019.
Guiden kan ikke og må ikke stå alene. Mere specifikke spørgsmål skal
løses ved brug af ADR-konventionen, andet relevant lovstof, Farligt gods
håndbøger eller andet og mere uddybende materiale.
Vejledning i brug af guiden
Målet er, at guiden skal være en logisk arbejdsrækkefølge, det vil sige
dokumenter, udstyr, læsning, lastsikring, afmærkninger og transportens
gennemførelse.
Alle transporter tager udgangspunkt i transportdokumentet (fragtbrevet).
Fragtbrevet leveres af afsenderen, og du kontrollerer overensstemmelse
mellem dokumenter og godset.
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		 Emner		
		 Dokumenter, der skal medbringes
Under
Over
Begrænset
			
frimængden
frimængden
mængde LQ
1		 Transportdokument (fragtbrev) og kravene til indholdet
Ja – side 7
Ja – side 7
Sporbar oplysning
2		 Skriftlige anvisninger – Sikkerhedskort
Kræves ikke
Ja – side 11 – 14 Kræves ikke
3
Chaufførens ADR bevis
Kræves ikke
Ja - Side 20
Kræves ikke
4
Køretøjets godkendelsesattest
Kræves Ikke
Klasse 1, ja – side 18 Kræves Ikke
5
Billedelegimitation for køretøjets mandskab
Kræves ikke
Ja – side 6
Kræves ikke
6
Container/Køretøjs pakkeattest
Ja – side 6
Ja – side 6
Ja – side 6
		 Uddannelseskrav			
7		 Chauffører (førere af køretøjer med farligt gods)
Ja -1.3 uddannelse Ja – ADR bevis
Ja -1.3 uddannelse
			
– side 20
– side 20
– side 20
8
Andet involveret personale – herunder under frimængden Ja -1.3 uddannelse Ja -1.3 uddannelse Ja -1.3 uddannelse
			
– side 20
– side 20
– side 20
9		 Sikkerhedsrådgiver for virksomheden
Kræves ikke
Ja – side 22
Kræves ikke
		 Afmærkning med orange skilte og faresedler			
10 Køretøjerne – herunder frakoblede påhængskøretøjer
Kræves ikke
Ja – side 28
Kræves ikke
11 Emballage – faresedler og UN-numre
Ja – side 34
Ja – side 34
Ja – side 34
12 Ved transport af LQ og EQ mærket gods
Andre regler side 29 Andre regler - 29
O/8 tons LQ gods
		 Sikkerhedsudstyr m.m., der skal medbringes
13 Stopklods pr. køretøj,
		 2 advarselsafmærkninger, øjenskyllevæske, og til hvert
		 medlem af køretøjets mandskab: En advarselsvest, en
		 transportabel belysningsanordning, beskyttelsesUdstyret kræves ikke Ja – side 14 og den Udstyret kræves ikke
		 handsker, belysningsanordning, beskyttelseshandsker, 		
sidste side på de
		 øjnebeskyttelse. 		
skriftlige anvisninger
		 Til visse stoffer:		
		 Til faresedler 2.3 og 6.1 (giftige) Åndedrætsbeskyttelse
		 Til faresedler 3, 4.1, 4.3, 8m og 9:
		 Skovl, opsamlingsbeholder og kloakafdækning

Kvikguide - Stykgodstransporter
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3

14 Brandslukningsudstyr, der skal medbringes
Ja - mindst 1 x 2 kg. Ja – side 16
			
Se side -16
Diverse regler
15 Frimængdetabellen – i henhold til kap. 1.1.3.6
Side 8
Side 8
16 Opsyn med køretøjer
Side 38
Side 37
17 Tvangsruter i Danmark
Er ikke omfattet
Kl.1 – side 42
18 Sammenlæsning med andre klasser
Side 24
Side 23
19 Sammenlæsning med fødevarer og fo-derstoffer
Side 27
Side 26
20 Sammenlæsning indbyrdes i klasse 1 - Eksplosiver
Side 25
Side 24
21 Tunnelrestriktioner
Er ikke omfattet
Side 43
22 Passagerer
Ingen forbud
Forbudt - side 35
23 Tobaksrygning
Forbudt – side 36
Forbudt – side 35
24 Tomgangskørsel
Forbudt – side 36
Forbudt– side 35
25 Konvoj kørsel/afstand til andre – Klasse 1		
Forbud – side 35
26 Lastsikring. Gælder for alt i køretøjet
Ja – side 28
Ja – side 27
27 Særlig (terror) sikring af farligt gods
Er ikke omfattet
Ja – side 49
28 Brugen af håndildslukkerne
Ja – side 32
Ja – side 35
29 Sejlads med færge/skibe – herunder Østersøaftalen
Ja – side 39
Ja – side 41
30 Oversigt over faresedler og afmærknin-ger
Side 54
Side 54
31 LQ og EQ gods - Diverse krav ved transport af disse
Side 10		
32 Prioritering af farligt gods i klasse 1
Side 25
Side 24
33 Begrænsninger i mængder af farligt gods, der må
Side 26
Side 25
		 transporteres i klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5.2
34 Miljøfarlige stoffer
Side 31
Side 30
35 Modulvogntog. Alle 4 typer må transpor-tere farligt gods			
Side 31

Ja – side 28
Er ikke omfattet
Kræves ikke
Ja – side 39
Side 54
Side 10
Er ikke omfattet
Er ikke omfattet

Bruges ikke
Er ikke omfattet
Er ikke omfattet
Er ikke omfattet
Er ikke omfattet
Er ikke omfattet
O/8 tons LQ gods
Ingen forbud
Er ikke omfattet
Er ikke omfattet

Kræves ikke
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Emner
Dokumenter, der skal medbringes
Transportdokument (fragtbrev) og kravene til indholdet
Skriftlige anvisninger – Sikkerhedskort
Chaufførens ADR bevis
Køretøjets godkendelsesattest
Billedelegimitation – for køretøjets mandskab
Container/Køretøjs pakkeattest
Uddannelseskrav
Chauffører (førere af køretøjer med farligt gods)
Andet involveret personale
Sikkerhedsrådgiver for virksomheden
Afmærkning med orange skilte og faresedler
Køretøjerne og tankcontainere, også frakoblede påhængskøretøjer
Sikkerhedsudstyr m.m., der skal medbringes
Stopklods pr. køretøj,
2 advarselsafmærkninger, øjenskyllevæske og til hvert medlem af køretøjets mandskab:
En Advarselsvest, en transportabel belysningsanordning, beskyttelseshandsker og
øjnebeskyttelse.
Til visse stoffer:
Til faresedler 2.3 og 6.1 (giftige) Åndedrætsbeskyttelse og
Til faresedler 3, 4.1, 4.3, 8m og 9: Skovl, opsamlingsbeholder og kloakafdækning
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Side 14
og den sidste side
på de skriftlige
anvisninger

Side 28

Side 20
Side 20
Side 21

Side 7
Side 11
Side 20
Side 18
Side 6
Side 6

Enten er tanken læsset ellers er den renset. En tom og ikke renset tank anses for at være læsset og
så gælder stort set samme regler for kørsel i læsset tilstand

Kvikguide – Tanktransporter – Ingen frimængder i tanke
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14
		
15
16
20
21
22
23
24
25
		
26
27
28
30
31
32
33
34
35

Brandslukningsudstyr, der skal medbringes
Diverse regler
Opsyn med køretøjer
Tvangsruter i Danmark
Tunnelrestriktioner
Passagerer – forbudt
Tobaksrygning
Tomgangskørsel
Konvoj kørsel/afstand til andre – Klasse 1 (der er enkelte stoffer)
Lastsikring – (reglerne gælder f.eks. ved transport af tankcontainere og aftagelige tanke på l
advogne o.l.)
Særlig (terror) sikring af farligt gods
Brugen af håndildslukkerne
Sejlads med færge/skibe – herunder Østersøaftalen
Oversigt over faresedler og afmærkninger
Begrænsninger i mængder af farligt gods, der må transporteres i klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5.2
Miljøfarlige stoffer
Statisk elektricitet ved FL godkendte køretøjer (Brandfarlige væsker)
Fyldningsgrader ved større tanke uden skulpeplader
Modulvogntog. Alle 4 typer må transportere farligt gods
Side 27
Side 49
Side 35
Side 42
Side 54
Side 25
Side 31
Side 36
Side 36

Side 37
Side 42
Side 43
Side 35
Side 35
Side 35
Side 35

Side 16

Dokumenter der skal medbringes under transport
Dokumenter
Over frimængden Under frimængden
Transportdokument (fragtbrev), se side 7
Ja *
Ja *
Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) side 11
Ja
Nej
Godkendelsesattest (Klasse 1) se side 19
Ja
Nej
Godkendelsesattest (tank) se side 19
Ja
Ingen frimængde
Chaufførens ADR-bevis, se side 22
Ja
Nej (men 1.3 udd)
Billedlegitimation, se side 44
Ja
Nej
Containerpakkeattest, side 6 afsenderansvar
Ja**
Ja**
*Ikke påkrævet ved transport af Begrænsede mængder LQ mærker
**Container/køretøjspakkeattest skal ikke medbringes ved transport af tank/ tankcontainer/MEGC’s. Se dog side 7 ved sejlads efter Østersøaftalen
Undtagelser fra reglerne - (mængder ikke over frimængden)
Se frimængdetabellen og multiplikationsfaktorene på side 9
Hvis afsenderen ønsker transporten gennemført i henhold til reglerne for undtagelse (frimængder), skal afsenderen oplyse i transportdokumentet mængden af
farligt gods i hver transportkategori. Eks. transportkategori 2: 200.
Ved grænseoverskridende transport skal ordet ”Transportkategori” desuden
oplyses på enten tysk, fransk eller engelsk. F.eks. Beförderungskategorie 2:
200 kg.
Afsenderen må gerne (skal ikke) oplyse om den beregnede værdi, f.eks.:
Transportkategori 2 – 200, (beregnet værdi 600) og/eller, f.eks.
Transportkategori 3 – 300, (beregnet værdi 300)
Faktor 1000 beregninger. Såfremt det viser sig, at summen af den samlede
bereg-nede mængde er lig med eller under 1000, kan denne transport fritages
for andre bestemmelser end kravet om transportdokument (fragtbrev) og en
2 kg godkendt håndildslukkere (pulverslukkere) og en passende uddannelse i
henhold til afsnit 1.3. Se multiplikationsfaktor side 8.
Eksemplet ovenfor viser, at summen af de 2 beregnede mængder er 900, og
trans-porten kan derfor køres efter reglerne for ”under frimængden”.
Container-/køretøjspakkeattest: Hvis en transport af farligt gods i en container går forud for en søtransport SKAL en ”container-/køretøjspakkeattest”
vedlægges transportdokumentet.
Hvis en transport af farligt gods i et køretøj går forud for en søtransport, KAN en
”container-/køretøjspakkeattest” vedlægges transportdokumentet.
Transportøren og afsenderen skal opbevare kopier af transportdokumenterne
i mindst 3 måneder.
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Har jeg et korrekte udfyldte transportdokument (fragtbrev)?
(Det er afsenderens ansvar at levere oplysninger til dette).
Pkt.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(k)

Indhold som minimum i transportdokument (fragtbrev)
Bogstaverne ”UN” samt stoffets UN-nummer
Stoffets navn (ved affald skal ordet ”affald” indsættes før stoffets navn)
Primær fareseddel (og evt. sekundær fareseddel i parentes)
Emballagegruppe (eller klassificeringen i klasserne 1, 2 og 7)
Antal kolli og beskrivelse af kolliets art (f.eks. 4 papkasser/4 ståltromler)
Godsets volumen eller vægt (Klasse 1, NEM) se notat på side 24
Afsenderens navn og adresse
Modtagerens navn og adresse
Oplysning om evt. særaftale
Eventuel tunnelrestriktionskode for tunneler på strækningen

(g) A/S Gustav Wied
DANMARKSVEJ 1
9999 x-KØBING, Danmark
Antal
Art
(e) 5
(e) Kasser
		
Kasten
			

(h)Tummelumsen Gmbh
Dr. Schmidts Strasse 117
Flensborg, Deutschland
Beskrivelse
(a) UN 2254 (b) Stormtændstikker
(c) 4.1, (d) III
(k) (D/E) Sturmstreichhölzchen

Mængde
(f) 30 kg

Rækkefølgen af informationer i punkterne a, b, c, d og k om det farlige
gods, som angivet i modellen ovenfor, SKAL OVERHOLDES uden andre
informationer mellem disse.
Hvis godset, køretøjet eller containeren er mærket med miljøfarlige
faresedler skal ordet Miljøfarligt (ved søfart – bogstaverne MP) indføres i transportdokumentet. Se side 33. Se også side 43 om multimodal transporter
HUSK: Ved transport af Tom urenset emballage eller Tom urenset tank skal
der også udfærdiges et transportdokument. Dette skal indeholde følgende for
stykgods: Eks.: Tom urenset emballage eller (IBC) 3, og for tanke: tom urenset
tank, sidst indeholdt UN 1203 Benzin, 3 II. Ved kørsel med tom urenset tankkøretøjer, kan teksten ”tom urenset retur” skrives på udkørselsfragtbrevet.
Godsets mængder fra udkørslen skal slettes,
Sprogkrav: Udfyldes på det sprog, hvor transporten starter og hvis dette ikke er
Engelsk, Tysk eller Fransk, så også på et af disse sprog.
Eks.: Transport fra Danmark til Spanien. Transportdokumentet (fragtbrev) skal
derfor være skrevet på DANSK og enten Engelsk, Tysk eller Fransk.
Særlig sprogaftale mellem Danmark, Sverige og Norge. Under transport i og
mellem Danmark, Sverige eller Norge er det tilladt, at transportdokumentet kun
er skrevet på enten Dansk, Svensk eller Norsk.
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1 a)

1

Bemærk

0

UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 og 1017

Klasse 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L og UN 0190.
Klasse 3: UN 3343.
Klasse 4.2: Stoffer hørende til emballagegruppe I.
Klasse 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,
2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 og 3399.
Klasse 5.1: UN 2426
Klasse 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 og 3294.
Klasse 6.2: UN 2814 og 2900.
Klasse 7: UN 2912 til 2919, 2977, 2978 og 3321 til 3333.
Klasse 8: UN 2215 (MALEINSYREANHYDRID, SMELTET)
Klasse 9: UN 2315, 3151, 3152 og 3432 samt genstande indeholdende
sådanne stoffer og blandinger.
Samt tomme urensede emballager, der har indeholdt stoffer fra denne
transportkategori, bortset fra emballager henført til UN 2908.
Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe I, og som ikke er tildelt
transportkategori 0, samt stoffer og genstande hørende til følgende klas-ser:
Klasse 1: 1.1B til 1.1J a), 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5D a).
Klasse 2: Grupperne T, TC a), TO, TF, TOC a) og TFC.
Aerosoler: grupperne C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC.
Kemikalier under tryk: UN 3502, 3503, 3504 og 3505.
Klasse 4.1: UN 3221 til 3224 og 3231 til 3240, 3533 og 3534.
Klasse 5.2: UN 3101 til 3104 og 3111 til 3120.

Transport- Stoffer eller genstande, emballagegruppe eller klassifikationskode/
kategori gruppe eller UN-nummer

50

20

Maksimal
samlet
mængde
0

20

50

Multiplikationsfaktor

Frimængdetabel i henhold til afsnit 1.1.3.6 i ADR Konventionen
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Stoffer hørende til emballagegruppe II, og som ikke er i transport-kategori
333
0, 1 eller 4, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser:
Klasse 1: 1.4B til 1.4G og 1.6N.
Klasse 2: Gruppe F. Aerosoler: gruppe F.
Kemikalier under tryk: UN 3501.
Klasse 4.1: UN 3225 til 3230, 3531 og 3532.
Klasse 4.3: UN 3292.
Klasse 5.1: UN 3356.
Klasse 5.2: UN 3105 til 3110.
Klasse 6.1: UN 1700, 2016 og 2017 og stoffer hørende til emballagegruppe III.
Klasse 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480 og 3481.
1000
Stoffer hørende til emballagegruppe III, og som ikke er tildelt transportkategori 0, 2 eller 4, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser:
Klasse 2: Grupperne A og O. Aerosoler: grupperne A og O.
Kemikalier under tryk: UN 3500.
Klasse 3: UN 3473
Klasse 4.3: UN 3476
Klasse 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 og 3506.
Klasse 9: UN 2990 og 3072.
Klasse 1: 1.4S
Ubegrænset
Klasse 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 og 2623
Klasse 4.2: UN 1361 og 1362 emballagegruppe III
Klasse 7: UN 2908 til 2911
Klasse 9: UN 3268, 3499, 3508 og 3509
samt tomme urensede emballager, der har indeholdt farligt gods med undtagelse af det, som er tildelt transportkategori 0.
1

3

For genstande i klasse 1: nettovægt i kg af det eksplosive stof – NEM
For faste stoffer, fordråbede gasser, kølede fordråbede gasser og opløste gasser, nettovægt i kg.
For væsker og komprimerede gasser, beholderes nominelle kapacitet i liter.

4

3

2

Når godset er mærket som begrænset mængde (LQ) eller undtagne
mængde (EQ)
Transporteres gods mærket som ”begrænset mængder” (LQ)?

Mærket efter ADR
Mærket efter ICAO
Hvis farligt gods i visse klasser er emballeret i ”Begrænsede mængder” kan
det være muligt at transportere godset uden at skulle opfylde alle regler i
ADR. Afsenderen skal dog oplyse, på en sporbar måde, transportøren om
den samlede vægt af det gods der skal transporteres. Der er så ikke krav om
transportdokument, Skriftlige anvisninger, udstyr, ikke passagerer forbud etc.
For reglerne om afmærkning af køretøjer, se side 28.
Uddannelse: Mandskabet skal dog mindst have et afsnit 1.3 uddannelse.
Tunnelrestriktioner – mere end 8 tons – se notat 5 i tabellen på side 43.
Kolli, der indeholder gods til forsendelse med fly i henhold til bestemmelserne
i ICAO-TI skal være forsynet med bogstavet ”Y”.
Transporteres gods mærket som ”Undtagne mængder” (EQ)?
Hvis farligt gods i visse klasser er emballeret som ”Undtagne mængder” (EQ)
kan det være muligt at transportere godset uden at skulle opfylde alle regler
i ADR med undtagelse af:
(a) Uddannelseskravene – som minimum - kapitel 1.3 ”Det lille bevis” men
kan også køres på ADR bevis
(b) Godset skal være klassificeret
(c) Godset skal være emballeret i egnet emballage
(d) Der må maksimalt transporteres 1.000 kolli pr. køretøj (forvogn plus
påhængsvogn = 2 køretøjer – derfor 2.000 kolli)
(e) Såfremt godset følges af et eller flere former for fragtbrev(e) skal et af disse
dokumenter indeholde angivelsen ”FARLIGT GODS I UNDTAGNE
MÆNGDER” (”Dangerous Goods in Excepted Quantities”) samt antallet af
kolli.
* På etiketten skal oplyses første eller den eneste fareseddel, som
er stoffet skal være forsynet med ifølge stoflisten. Eks. 3
**Afsenderens eller modtagerens navn skal angives på dette sted
på etiketten, hvis ikke det er vist andre steder på kolliet.
Der kræves ikke udstyr, afmærkninger af køretøjet eller skriftlige anvisninger
Der findes ingen LQ eller EQ muligheder i klasse 7 eller EQ i klasse 1.
10

Har jeg skriftlige anvisninger?
(sikkerhedskort) Leveres af transportøren

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR
Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation
I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets mandskab træffe
følgende foranstaltninger, hvis det er sikkert og praktisk muligt:
- Aktiver bremsesystemet, stop motoren, og afbryd batteriet ved at
aktivere hovedafbryderen hvor en sådan findes.
- Undgå antændelseskilder. Undgå især at ryge, at bruge elektroniske
cigaretter eller lignende eller at tænde for elektrisk udstyr.
- Underret de relevante beredskabstjenester, og giv så mange
oplysninger om hændelsen eller ulykken og de involverede stoffer
som muligt.
- Tag advarselsvest på og anbring selvstående advarselsmarkeringer
hensigtsmæssigt.
- Hav transportdokumenterne parat til beredskabstjenesten ved
ankomst.
- Undgå at gå ind i eller berøre spildte stoffer og undgå at indånde
dampe, røg, støv og tåge ved at stå i vindsiden.
- Brug håndildslukker til at slukke mindre/begyndende brande i dæk,
bremser og motorrum, hvis det kan lade sig gøre og er sikkert.
- Medlemmer af køretøjets mandskab må ikke forsøge at slukke
brande i lastrum.
- Brug udstyret på køretøjet til at undgå udsivning til vandmiljø eller
kloaksystem og til at begrænse udslip, hvis det kan lade sig gøre og
er sikkert.
- Gå væk fra uhelds-/ulykkesstedet; anmod andre personer om at gå
væk fra stedet, og følg beredskabstjenestens instrukser.
- Fjern forurenet tøj og brugt forurenet beskyttelsesudstyr og bortskaf
det på sikker måde.
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Har jeg skriftlige anvisninger? (sikkerhedskort)
Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber for farligt gods efter klasse og foranstaltninger afhængige af de aktuelle omstændigheder
Faresedler
Fareegenskaber
Yderligere anvisninger
(1)
Eksplosive stoffer og genstande

1

1.5

1.6

(2)

(3)

Kan have en række egenskaber og virkninger, f.eks.
massedetonation, udslyngning af sprængstykker,
intens brand/varmeflux, dannelse af skarpt lys, høj
lyd eller røg.

Søg dækning, men bliv væk fra vinduer.

Følsomme over for rystelser og/eller stød og/eller
varme.

Eksplosive stoffer og genstande
Lille risiko for eksplosion og brand.

Søg dækning.

1.4
Brandfarlige gasser

2.1
Ikke-brandfarlige, ugiftige gasser

Risiko for brand.
Risiko for eksplosion.
Kan være under tryk.
Risiko for kvælning.
Kan forårsage forbrændinger og/eller forfrysninger.
Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

Risiko for kvælning.
Kan være under tryk.
Kan forårsage forfrysninger.
Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

2.2

Søg dækning.
Bliv væk fra lavtliggende områder.

Søg dækning.
Bliv væk fra lavtliggende områder.

Giftige gasser
Risiko for forgiftning.
Kan være under tryk.
Kan forårsage forbrændinger og/eller forfrysninger.
Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

Brug flugtmaske.

Risiko for brand.
Risiko for eksplosion.
Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

Søg dækning.

2.3

Søg dækning.
Bliv væk fra lavtliggende områder.

Brandfarlige væsker

3

3

Bliv væk fra lavtliggende områder.

3
Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer, polymeriserende stoffer
og faste desensibiliserede eksplosive
stoffer

4

4.1

Risiko for brand. Brandfarlige eller brændbare
stoffer, kan antændes af varme, gnister eller flammer.
Kan indeholde selvnedbrydende stoffer, der har
tilbøjelighed til eksoterm dekomposition ved varme,
kontakt med andre stoffer (f.eks. syrer, tungmetal
forbindelser eller aminer), friktion eller stød. Dette
kan resultere i udvikling af skadelige og brandfarlige
gasser eller dampe eller selvantænding.
Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

Selvantændelige stoffer

Risiko for eksplosion af desensibiliserede eksplosive
stoffer efter tab af desensibiliserende stof.
Risiko for brand ved selvantænding, hvis kolli beskadiges, eller indhold slipper ud.

4

Kan reagere voldsomt med vand.

4.2
Stoffer, der udvikler brandfarlige
gasser ved kontakt med vand

4

4

Risiko for brand og eksplosion ved kontakt med
vand.

4.3

© Jens Gjerløv
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Spildte stoffer skal holdes tørre ved at overdække dem.

Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber for farligt
gods efter klasse og foranstaltninger afhængige af de aktuelle omstændigheder
Faresedler
Fareegenskaber
Yderligere anvisninger
(1)
Oxiderende stoffer

(2)

(3)

Risiko for voldsom reaktion, antænding og eksplosiUndgå at blande med brandfarlige eller brændbare stoffer
on ved kontakt med brændbare eller brandfarlige
(f.eks. savsmuld).
stoffer.

5.1

5.1
Organiske peroxider

5.2

5.2

5.2

Risiko for eksoterm dekomposition ved forhøjede
temperaturer, kontakt med andre stoffer (f.eks.
syrer, tungmetal forbindelser eller aminer), friktion Undgå at blande med brandfarlige eller brændbare stoffer
eller stød. Dette kan resultere i udvikling af skadeli- (f.eks. savsmuld).
ge og brandfarlige gasser eller dampe eller selvantænding.

Giftige stoffer
Risiko for forgiftning ved indånding, kontakt med
huden eller indtagelse.
Brug flugtmaske.
Risiko for vandmiljø eller kloaksystem.

6.1
Smittefarlige stoffer
Risiko for infektion. Kan forårsage alvorlig sygdom
hos mennesker eller dyr.
Risiko for vandmiljø eller kloaksystem.

6.2

Risiko ved indtagelse og indånding og for ekstern
bestråling.

Begræns eksponeringstiden.

Fissilt stof
Risiko for nuklear kædereaktion.

7E
Ætsende stoffer

Risiko for ætsninger.
Kan reagere voldsomt med hinanden, vand og andre
stoffer.
Stof, der spildes, kan udvikle ætsende dampe.
Risiko for vandmiljø eller kloaksystem.

8
Forskellige farlige stoffer og genstande

Risiko for forbrændinger.
Risiko for brand.
Risiko for eksplosion.
Risiko for vandmiljø eller kloaksystem.

9

9A

Anm. 1: For farligt gods med flere risici og for sammenlæsset gods skal hver relevant betegnelse iagttages.
Anm. 2: De yderligere anvisninger, der er anført i kolonne (3) i tabellen, kan tilpasses, så de afspejler de klasser af farligt gods, der
skal transporteres, og deres transportform.
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Har jeg skriftlige anvisninger? (sikkerhedskort)
Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber
Yderligere
anvisninger
medlemmer
af køretøjets
mandskab om fareegenskaber
ved
ved farligt
gods angivet
vedtiltil
mærker
og om
foranstaltninger
af de aktuelle
Yderligere
anvisninger
medlemmer
af køretøjets
mandskabafhængig
om fareegenskaber
ved
farligt gods angivet ved mærker
omstændigheder og om foranstaltninger
farligt gods angivet ved mærker
afhængig af de aktuelle omstændigheder
Mærke
Mærke
Mærke
(1)
(1)
(1)

og om foranstaltninger afhængig af de aktuelle omstændigheder
Fareegenskaber
Yderligere anvisninger
Fareegenskaber
YderligereYderligere
anvisninger
Fareegenskaber
anvisninger
(2)
(3)
(3)
(2) (2)
(3)
Risiko for
eller kloaksystem.
Risiko
forvandmiljø
vandmiljø
eller
Risiko for vandmiljø eller kloaksystem.
kloaksystem

Miljøfarlige stoffer
Miljøfarlige
stoffer
Miljøfarlige stoffer
Risiko for forbrændinger.
Risiko
forbrændinger
Risiko forfor
forbrændinger.
Stoffer ved forhøjet temperatur
Stoffer ved forhøjet temperatur

Stoffer ved forhøjet
temperatur

Undgå kontakt med varme dele af den transporterende enhed
Undgå Undgå
kontakt
varme
af
med varme
dele afdele
den transporterende
enhed
og detkontakt
spildtemed
stof.
og det spildte stof.
den transporterende enhed og det
spildte stof.

Personlige værnemidler
og generelt
sikkerhedsudstyr
til brug ved udføPersonlige
værnemidler
oggenerelt
genereltsikkerhedsudstyr
sikkerhedsudstyr
Personlige
værnemidler
og
til brug
brug ved
ved udførelse
udførelse
afalmindelige
almindeligeog
ognødforanstaltninger
risikospecifikkenødforanstaltninger
nødforanstaltninger
relse af almindelige
og risikospecifikke
og som skal
til
af
risikospecifikke
og som
som skal
skalmedbringes
medbringespå
påkøretøjet
køretøjeti ihenhold
tilafsnit
afsnit8.1.5
8.1.5i iADR
ADR
og
til
medbringes på
den
transporterende
enhed ihenhold
henhold
til afsnit
8.1.5
i ADR
Følgende udstyr
udstyr skal
skal medbringes
medbringespå
påden
dentransporterende
transporterendeenhed:
enhed:
Følgende

Følgende udstyr
medbringes
den transporterende
enhed:
enskal
stopklods
pr. køretøj
køretøj afafpå
passende
størrelsei iforhold
forholdtiltilkøretøjets
køretøjetstilladte
tilladtetotalvægt
totalvægto
-en
stopklods
pr.
passende
størrelse
hjulenes diameter,
diameter,
hjulenes

to selvstående
advarselsmarkeringer,
-to
advarselsmarkeringer,
- en stopklods
pr.selvstående
køretøj af
apassende størrelse i forhold til køretøjets tilladte
og
øjenskyllevæskea og
totalvægt- og øjenskyllevæske
hjulenes diameter,
til hvert
hvert medlem
medlem
afkøretøjets
køretøjetsmandskab:
mandskab:
- to selvstående
advarselsmarkeringer,
til
af
- øjenskyllevæske - Kræves ikke ved gods afmærket med fareseddelnumrene
en advarselsvest
advarselsvest(f.eks.
(f.eks.som
sombeskrevet
beskreveti istandarden
standardenEN
EN471),
471),
-en
1, 1.4, 1.5,
1.6,
2.1, 2.2 ogbelysningsanordning,
2.3
en transportabel
transportabel
belysningsanordning,
-en
--

et par
par beskyttelseshandsker,
beskyttelseshandsker,og
og
et

øjenbeskyttelse
(f.eks.mandskab:
beskyttelsesbriller).
-øjenbeskyttelse
(f.eks.
beskyttelsesbriller).
Til hvert medlem
af køretøjets
Yderligere udstyr,
udstyr, der
der er
er påbudt
påbudtfor
forvisse
visseklasser:
klasser:
Yderligere

-

en advarselsvest,
bb til hvert medlem af køretøjets mandskab skal medbringes på køretøjet v
en flugtmaske
flugtmaske
til hvert medlem af køretøjets mandskab skal medbringes på køretøjet ve
-en
en transportabel
belysningsanordning,
fareseddelnummer2.3
2.3eller
eller 6.1,
fareseddelnummer
et par beskyttelseshandsker,
og 6.1,
c
en skovl
skovlc,,
-en
c
øjenbeskyttelse.
et afløbsdække
afløbsdækkec,,
-et
--

en opsamlingsbeholder
opsamlingsbeholdercc..
en
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Yderligere krævet udstyr for visse klasser:
- Egnet åndedrætsbeskyttelse til hvert medlem af køretøjets mandskab
ved transport af gods mærket med fareseddel 2.3 eller 6.1
- 1 skovl, 1 opsamlingsbeholder og afløbsdække til afdækning af afløb
ved transport af gods mærket med fareseddel 3, 4.1, 4.3, 8 og 9
Disse skriftlige anvisninger skal medbringes som farvekopier af de officielle som kan hentes på politiets hjemmeside (www.politi.dk). De skal
medbringes i førerhuset på et let tilgængeligt sted.
Det er transportørens (vognmandens) opgave at levere de skriftlige anvisninger. Disse skal være på et sprog som hvert medlem af køretøjets
mandskab kan læse og forstå, og transportøren (og afsenderen) skal sikre
sig at køretøjets mandskab kan bruge anvisningerne korrekt.
Køretøjets mandskab skal læse disse
anvisninger inden transporten påbegyndes, således at de er i stand til
at udføre de krævede foranstaltninger ved uheld/nødsituationer. Se de
skriftlige anvisningers side 1 (faresedler side 2/3).
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Har jeg det nødvendige brandlukningsudstyr?
(For det almindelige udstyr, se bageste side på de skriftlige anvisninger,
side 14)
Hvor mange ildslukkere skal medbringes? – over frimængden og i tanke,
altid mindst 2 stykker, som er godkendte og efterset efter gældende regler.
Under frimængden - Transporterende enheder* med farligt gods skal altid
medbringe en håndildslukker med en kapacitet på mindst 2 kg (pulver)
Stykgods over frimængden og tankkøretøjer: afhængig af det transporterende enheds* tilladt totalvægt (ttv*)):

*Transporterende enhed: Et motorkøretøj uden påhængskøretøj eller en
kombination bestående af et motorkøretøj med tilkoblet påhængskøretøj.
Køretøjets Mindst Mindst
totalvægt antal ild- samlede
slukkere kapacitet pr.
transporterende enhed

Ildslukker
egnet til
bekæmpelse
af brand i
motoren eller
førerkabinen.
Mindst en med
en kapacitet
på mindst

En eller flere Eksempel
ildslukkere
hver med en
kapacitet på
mindst

Ved transport af gods mærket med EQ eller LQ er der ikke krav om ildslukkere.
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Har jeg det nødvendige brandslukningsudstyr?
Alle lovpligtige håndildslukkere skal være godkendte som DS 2120 eller
EN 3, og være egnet til slukning af brandklasse A, B og C. De lovpligtige
ildslukkere må ikke have en kapacitet på mindre end 2 kg (pulver).
Transporterende enheder, der transporterer farligt gods i mængder under
frimængden (1.1.3.6) skal, som minimum, være udstyret med mindst én
godkendte håndildslukker med en kapacitet på minimum 2 kg (f.eks. pulver)
En frakoblet/parkeret påhængsvogn eller en sættevogn er IKKE en transporterende enhed, og der skal derfor ikke være slukkere på denne, selv om
køretøjet er belæsset med farligt gods.
Lovpligtige slukkere skal tilses en gang årligt. Efter et tilsyn skal håndildslukkeren mærkes med en tilsynsetikette, som skal indeholde oplysninger om:
- overskriften TILSYN med fremtrædende tekst,
- navn og adresse på den virksomhed, der har udført tilsynet,
- år og måned for det udførte tilsyn,
- datoen for næste kontrol,
- samt underskrift af den der har gennemført tilsynet.
Slukkerne skal desuden beskyttes mod vejrliget (beskyttelsesposer e.l.), så
effekten ikke påvirkes.
Tilsynet må gerne gennemføres af transportørens medarbejdere på betingelse af, at personen har tilstrækkelig faglig indsigt i kravet til udstyret og
virkemåden – se DS 2320 og den nationale bekendtgørelse.
Lempelser for kørsel med stoffer hørende til Klasse 6.2,
Her er det tilladt, uanset den transporterede mængde og køretøjets størrelse,
kun at medbringe en 2 kg. (godkendt) håndildslukker
EX/III-køretøjer skal være forsynet med automatiske brandslukningssystemer i motorrummet og ladet skal beskyttes mod brand fra dæk, ved hjælp
af termoskjolde.
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Skal bilen/påhængskøretøj være ADR godkendt?
Stykgods køretøjer:
Kører du med farligt gods i klasse 1 (eksplosiver), i større mængder end
frimængden, skal køretøjet, der indeholder det farlige gods, samt sættevognstrækkere, være godkendt, som enten Type EX II eller Type EX III
(se i felt 7 i din godkendelsesattest, som skal medbringes i originale under
kørslen). Er køretøjet ikke godkendt som EX II eller EX III eller er godkendelsesattesten udløbet, må der ikke transporteres mængder, der overstiger
frimængden. Se tabellen på side 8.
Farligt gods, som stykgods, i emballage og IBC-ere i andre klasser
end klasse 1 kræver ikke ADR godkendte køretøjer
Køretøjer til transport af farligt gods i tanke:
Alle køretøjer, der medbringer tanke, skal godkendes, som enten FL, AT,
eller MEMU (MOBILE EXPLOSIVES MANUFACTURING UNIT) se afsnit 7 i din
godkendelsesattest. Tankkoden – f.eks. L4B - kan ses i afsnit 9.5 i ADR
i attesten.
EX = Eksplosiver (Explosives)
FL = Brandfarlig væsker (Flammable liquids)
AT = Andre typer end EXII, EXIII, FL, OX og MEMU (Alternative types)
Såvel tankforvogn/tankpåhængsvogn, trækker/tanktrailer og køretøjer til
tankcontainere skal være ADR-godkendt
Andre køretøjer
MEMU skal godkendes, se afsnit 7 i godkendelsesattesten.
Stoffer i klasserne 3, 5.1, 6.1 og 8 kan transporteres i MEMU’s
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Skal bilen/påhængskøretøj være ADR godkendt?

I felt nr. 9.5 angives tankkoden, som er et udtryk for hvad tanken er godkendt til at køre med.
Andre tanke må gerne anvendes på betingelse af at samtlige angivelser er lige med eller højere
end de angiven – f. eks. Hvis stoffet kræver en tankkode på mindst L4BH – kan stoffet lovligt
kan køres i en anden tank med f. eks. godkendelse L10BH.
Husk at kontrollere registreringsnummer, felt nr. 4 og udløbsdatoen (se i felt nr. 12 eller på
bagsiden).
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Skal jeg have ADR - uddannelsesbevis?
Førere af køretøjer (inkl. mekanikkere o.l.) der føre køretøjer der transporterer farligt gods der overstiger mængderne angivet i ADR 1.1.3.6
(frimængden) og i tankbiler, inkl. tom urensede tanke, skal være i
besiddelse af et gyldigt ADR-bevis. Førere af bjærgningskøretøjer er
fritaget, når de er rekvireret af politiet, redningsberedskabet. Der er
særlige regler for kørselsafstand.
Alle Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods i mængder,
der overstiger mængderne angivet i ADR 1.1.3.6 (frimængden), og
ved alle transport i tanke, skal som minimum have deltaget i et
GRUNDKURSUS.
Særlige (tillægs) uddannelseskrav for farligt gods i Klasserne
1 og 7
Førere af køretøjer der transporterer stoffer eller genstande i klasse
1 (Eksplosiver) skal have deltaget i SPECIALISERINGSKURSUS KLASSE 1 – OG FOR visse typer i klasse 7 stoffer (RADIOAKTIVE) SPECIALISERINGSKURSUS - KLASSE 7.
Særlige (tillægs) uddannelseskrav for Tankbiler
Førere af køretøjer med farligt gods i faste tanke, aftagelige tanke eller
batterikøretøjer med en samlet kapacitet på over 1.000 liter og førere
af køretøjer med farligt gods i tankcontainere, UN-tanke eller MEGC’s
med en individuel kapacitet på over 3.000 liter skal, ud over grundkurset, deltage i et SPECIAISERINGSKURSUS TANK.
Alle førere af køretøjer der transporterer farligt gods under frimængden dvs. mængderne angivet i ADR 1.1.3.6, eller gods pakket efter
reglerne om Begrænsede Mængder (LQ) eller Undtagne Mængder
(EQ) og alle andre medarbejdere beskæftiget med opgaven herunder,
medhjælpere, administrativt personale, lager og læsse- lossemedarbejdere, herunder gaffeltruckfører, skal have gennemgået en passende
uddannelse efter ADR kapitel 1.3.
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Skal jeg have ADR – uddannelsesbevis?
Der findes særlige regler for håndværker o.l. der medbringer farligt
gods i forbindelse med deres arbejde. Se afsnit 1.1.3.1 c i ADR
Kapitel 1.3, uddannelsen skal være gennemført, før de pågældende
personer kan påtage sig ansvaret for arbejde ved transport af farligt
gods.
Personalet skal være uddannet efter kapitel 1.3, før de må påtage
sig ansvar, og de må kun udføre funktioner, som de endnu ikke
har den krævede uddannelse til, under en uddannet persons direkte
opsyn(supervision).
Mandskabet* på et køretøj der transporterer farligt gods over
mængderne angivet i ADR 1.1.3.6 (frimængden) skal kunne legitimere sig ved hjælp af et billede - f.eks. EU-kvalifikationsbevis, farligt
gods bevis eller pas.
ADR- beviset har en gyldighedsperiode på 5 år og kan fornyes ved
at består et repetitionskursus tidligst 1 år inden bevisets udløbsdato.
Herefter forlænges gyldigheden i 5 år fra den oprindelige udløbsdato.
* Mandskab er: En chauffør eller enhver anden person, der ledsager
chaufføren af sikkerheds-, sikrings-, uddannelses– eller driftsmæssige
grunde.
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seende som vist til højre. Dette blev ændret i ADR
2011, men udstedte beviser er gyldige indtil udSkal jeg have ADR - uddannelsesbevis?
løbsdatoen.
Enhver virksomhed,
aktivitet
omfatter transport
NB. Sikkerhedsrådgiver:
Du må kun transportere
farligt hvis
gods
hørende
af farligt
gods ad
i større
end frimængden,
samt i tanke, skal
til de
klasser,
dervejikke
ermængde
overstreget.
I det viste
have tilknyttet
en eksamineret
sikkerhedsrådgive.
ADR afsnit 1.8.3.
eksempel
er Klasse
7 ”streget
ud”, hvilketSebetyder,
at indehaveren ikke kan transportere større
Højrisikogods:
Ved transport/håndtering
af gods stoffer
klassificeret
mængder
end frimængder
af radioaktive
og som højrisikogods kræves der sikkerhedsplaner og sikkerhedsuddannelse for medargenstande hørende til klasse 7.
bejderne. Se ADR tabel 1.10.2.

Husk
også
for under
helekørsel
køretøjets
Farligt
godsbilledlegitimation
beviset – skal medbringes
og ved af/pålæsning
mandskab skal medbringes.
ADR beviset som vises herunder er obligatorisk fra 1. januar 2013.

ADR-beviser,
som vises
obligatorisk
fra 1. januar 201
Beredskabsstyrelsen
udstederherunder,
beviset efterer
indbetaling
af kr. 260,-.
skabsstyrelsen udsteder beviset efter indbetaling af kr. 250.

NB. Du må kun transportere farligt gods hørende til de klasser der oplyst

på bevisets
I det viste eksempel
7, hvilket betyder
Personale
frabagside.
synsvirksomheder
er mangler
fritagetKlasse
for uddannelseskravet,
n
at køretøj
indehaveren
ikke kan
transportere
større stykgods/tankkøretøjer.
mængder end frimængder af ALLE
rer et
læsset
med
farligt gods
radioaktive
stoffer og genstande
hørende
til klasse 7.
(f.eks.
mekanikkere)
er omfattet
af uddannelseskravene.
Husk også billedlegitimation for køretøjets mandskab skal medbringes.
Personale fra synsvirksomheder er fritaget for uddannelseskravet, når de
fører et køretøj læsset med farligt gods stykgods/tankkøretøjer. De skal dog
havegennemført en uddannelse i henhold til kapitel
1.3 i ADR.
[20]
© Douglas Racher og Jens Gjerløv
ALLE andre (f.eks. mekanikkere) er omfattet af uddannelseskravene.
22

Må flere typer af farligt gods sammenlæsses? (i samme køretøj)
Hvilke typer af farligt gods må sammenlæsses i samme vogn?
(Forvogn = 1 vogn, anhænger = 1 vogn (sættevognstog anses som et
køretøj)

Alle faresedler, som vises på siderne 54 og 55, undtagen de orangefarvede som vises herunder, altså klasse 1, kan sammenlæsses

Underklasserne
1.1, 1.2 og 1.3

Underklasse
1.4

Underklasse
1.5

Underklasse
1.6

Bemærk
Hvis du har en fareseddel 1.4 med bogstav S på,
må denne ligeledes
sammenlæsses med alle andre faresedler i andre fareklasser end klasse 1,
dog undtaget gods mærket med både fareseddel nr. 4.1 + 1 eller 5.2 + 1.
I klasse 1 må fareseddel 1.4S ikke sammenlæsses med andre stoffer mærket med forenelighedsbogstaverne A og L
Gods mærket med fareseddel 5.2+1 må gerne sammenlæsses med gods
mærket med fareseddel 5.2.
Sammenlæsning af stoffer hørende til klasse 1
Kolli forsynet med fareseddel nr. 1,1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 eller 1.6, men som
tilhører forskellige forenelighedsgrupper, må ikke læsses på samme køretøj, medmindre sammenlæsningen af de pågældende forenelighedsgrupper
er tilladt. Se tabellen herfor på næste side.
Sammenlæsning af farligt gods emballeret i begrænsede mængder
med enhver type eksplosive stoffer og genstande, bortset fra dem,
der er anført i underklasse 1.4 samt UN 0161 og UN 0499, er forbudt.

UN-numrene 0161 og 0499 er forsynet med fareseddel 1.3C
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Må gods i klasse 1 (eksplosive stoffer) sammenlæsses?
Sammenlæsningsregler gælder for det enkelte køretøj, hvor forvognen
er et køretøj og påhængsvognen er et andet køretøj. Denne regel
kan dog ikke anvendes ved sammenlæsning af farligt gods i et sættevognstog eller 2 eller flere containere på et chassis.
Er feltet rødt - sammenlæsning er ikke tilladt
Er feltet grønt - sammenlæsning tilladt
Er feltet gult - se betingelser i afsnittene a, b, c, og d forneden
		
A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
N
A
B					
a
C												bc
D			
a									bc
E												bc
F
G
H
J
L											d
N				
bc bc bc					
b
S

S

Emballage, der indeholder redningsudstyr med UN 2990; UN 3072 og UN
3268 mærket med fareseddel nr. 9, må gerne sammenlæsses med alle
faresedler i klasse 1.
1.4G UN 0503

må gerne sammenlæsses med klasse 9 UN 3268.

Anmærkningerne a, b, c og d i de ”gule felter” se ADR 7.5.2.2
Underklasserne i klasse 1 betragtes som farligst i rækkefølgen
1.1 (farligst), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (mindst farlig)
Det har indflydelse på afmærkninger af de enkelte køretøjer med faresedler og begrænsninger i, hvor meget der må transporteres i en transporterende enhed i henhold til tabellen på side 26.
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Begrænsninger i de transporterede mængder
(klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5.2)
Enhver transporterende enhed, herunder varevogne med/uden trailere,
kan transportere mængder, der ikke overstiger frimængden. Se side 8.
I Klasse 1 gælder følgende begrænsninger i NEM (netto eksplosive
mængde) i kilo pr. transporterende enhed*.
*Transporterende enhed: Et motorkøretøj uden påhængskøretøj eller en
kombination bestående af et motorkøretøj med tilkoblet påhængskøretøj.
Underklasse Forenelighedsgruppe EXII Køretøj EX III køretøj Fareseddel
		
bogstav
1.1 A
A
6.25 kg.
18,75 kg.
1.1A
1.1
Andre end A
1.000 kg.
16.000 kg.
1.1
1.2
Alle
3.000 kg.
16.000 kg.
1.2
1.3
Alle
5.000 kg.
16.000 kg.
1.3
1.4
Andre end S
15.000 kg. 16.000 kg.
1.4
1.4 S
S
Ubegrænset Ubegrænset
1.4S
1.5
D
5.000 kg.
16.000 kg.
1.5D
1.6
N
5.000 kg.
16.000 kg.
1.6N
Tom urenset
Alle
Ubegrænset Ubegrænset
emballage
Hvis stoffer og genstande hørende til forskellige underklasser af klasse
1 læsses sammen på en transporterende enhed under iagttagelse af
forbuddene mod sammenlæsning, skal ladningen som helhed behandles,
som om den hørte til den farligste underklasse i følgende rækkefølge:
1.1 (farligst), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (mindst farlig)
Eks. Et læs bestående af underklasse 1.2 og underklasse 1.3 transporteres i en transporterende enhed, der er Type EXII godkendt. Den transporterende enhed må maksimalt transportere 3.000 kg NEM.
Begrænsninger i klasse 4.1 type B, C, D, E eller F og i klasse 5.2.
Mængden af organiske peroxider i klasse 5.2 og selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 må ikke overstige 20.000 kg pr. transporterende enhed.
Se også CV 22 (ADR afsnit 7.5.11) om fri luftcirkulation (5000 kg/5 cm).
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Skal farligt gods holdes adskilt fra fødevarer og foderstoffer?
Kravet om adskillelse fra fødevarer og foderstoffer gælder kun
for faresedlerne fra kl. 6.1,
9 produkter

kl. 6.2

samt klasse

med følgende 6 UN-nr. 2212, 2315, 2590, 3151,3152

og 3245. Disse må ikke stables oven på eller i nærheden af fødevarer
eller foderstoffer. Brug en af nedenstående måder til adskillelse af godset. Alle andre godstyper/produkter og farlige stoffer må gerne bruges
til adskillelse. Altså, disse giftige o.l. stoffer må gerne transporteres i
samme køretøj, blot de holdes adskilt fra fødevarer og foderstoffer.
Adskillelsesmuligheder
Farligt gods
med fareseddel
6.1, 6.2 eller
visse stoffer
i klasse 9

1 – skillevæg

2 - alt andet
gods
Dog ikke stoffer
mærket med
faresedlerne
6.1, 6.2 og 9

Farligt gods
med fareseddel
6.1, 6.2 eller
visse stoffer
i klasse 9

Farligt gods
med fareseddel
6.1, 6.2 eller
visse stoffer
i klasse 9

3 - mellemrum

Adskillelseskravet gælder med mindre kolliene med de nævnte faresedler
er særligt emballeret eller fuldstændigt afdækket, f.eks. ved hjælp af
krympefolie bølgepap eller lign. Herunder f. eks. ”Overpacks”
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Hvordan skal godset være surret?
(Grundregel – altid mod forskubning)
National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods § 3 stk. 2:
Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være
forsvarligt stuvet på køretøjet og skal være fastgjort eller fastkilet, så de
enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til
hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold.
Lastsikring – gælder ikke kun det farligt gods – dvs. alt, inkl. pallevogne og sækkevogne og tomme paller m.m. i/på køretøjets lad.
Kravene i dette punkt anses for at være opfyldt, hvis lasten er fastgjort i
overensstemmelse med standarden EN 12195-1:2010.
Grundregel:
Kolli, der indeholder farlige stoffer eller uemballerede farlige genstande,
skal fastgøres i køretøjet eller containeren med egnede midler (f.eks.
fast-gørelsesremme, glidelamelplader og regulerbare beslag), så de ikke
kan forskubbe sig under kørslen på en måde, så kolliene vælter eller bliver
beskadiget. Når farligt gods transporteres sammen med andet gods (f.eks.
tunge maskiner eller tremmekasser), skal alt gods stuves sikkert (surring
eller opklodsning) eller emballeres i køretøjerne eller containerne for at
forhindre udslip af farligt gods.
Afsenderen skal kontrollere køretøjet, og den øvrige last, for skarpe genstande o.l.
Surringen eller opklodsning skal kunne optage 80% af godsets vægt i fremadgående retning og 50% i sideværtsretning dog, med overfaldssurringer,
80% plus sikkerhedsfaktor på 25% = 100% og i sideværtsretning 50%
plus sikkerhedsfaktor på 10% =
55% medmindre, at godset er
anbragt klods op af forsmækken/sidesmækker o.l. Surringen
skal kunne optage halvdelen
af godsets vægt bagud. Vær
opmærksom på, at køretøjer med
opbygninger med gardiner kan
kræve særlig sikringsudstyr og
lastsikrings metoder.
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Sådan afmærker du køretøjer der transporterer farligt gods
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Klasse 1 over frimængden
- Orangefarvede fareskilte (uden 		
numre) foran og bagpå køretøjet
- relevant fareseddel i farligheds ræk
kefølgen 1.1, 1.5, 1.2, 1.3. 1.6, 1.4
på begge sider samt på bagenden.
- Undtaget for afmærkning er dog 		
klasse 1.4S

Stykgods over frimængden
- Orangefarvede fareskilte (uden
numre) foran og bagpå køretøjet.
- Hvor relevant mærket for miljøfare
på begge sider og på bagenden.

Orange fareskilt
De orangefarvede skilte skal normalt have en størrelse på 40 x 30 cm, I tilfældet af køretøjets størrelse eller
konstruktion ikke egner sig til disse kan størrelsen af disse nedsættes til 30 x 12 cm.

Skal jeg afmærke mit køretøj/vogntog? Intet farligt gods = ingen fareskilte
Større mængder end frimængden, så skal vogntoget afmærkes (se tabellen side 9).

Skal køretøjet afmærkes?
(orangeskilte – evt. faresedler) - 1
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Frakoblet sættevogn

Frakoblet påhængskøretøj

Et frakoblet påhængskøretøj
(sættevogn/påhængsvogn) der
indeholder større mængder end
frimængden, samt tankkøretøjer, skal,
afmærkes bagpå med et orangefarvet
fareskilt, samt evt. faresedler, jf.
ovenfor. Skal køretøjet med færge,
skal det mærkes med orange fareskilt
foran og bagpå.

Klasse 7 over frimængden
- Orangefarvede fareskilte (uden
numre) foran og bagpå køretøjet
samt fareseddel 7D på begge sider
samt på bagenden

Køretøj med tank/vogntog
der har forskellige stoffer (flere UNnr.) i tanke/tanksektionerne
- Orangefarvede fareskilte (UDEN
farenumre og UN-numre) foran og
bagpå køretøjet
- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN-numre) ud for
hver enkelt tank/tanksektion
- Tilhørende faresedler ud for hver
tank/tanksektion og bagpå køretøjet

Køretøj med tank/vogntog
der har samme stof (samme UN-nr.) i
samtlige tanksektioner
- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN-numre) foran og
bagpå køretøjet
- Tilhørende faresedler på begge
sider og bagpå

Skal køretøjet afmærkes?
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Køretøj med tankcontainer
- Orangefarvede fareskilte (UDEN
farenumre og UN-numre) foran og
bagpå køretøjet
- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN-numre) på begge
sider af tankcontaineren ud for hver
enkelt tank/tanksektion
- Fareseddel(r) på alle 4 sider af
containeren

Køretøj med tank/vogntog
der transporterer benzin og olieprodukter med UN-nr. 1202, 1203,
1223, 1268 og 1863
- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN-numre det farligste produkt – dvs. det laveste flammepunkt) foran og bagpå køretøjet
- Fareseddel nr. 3 på begge sider og
på bagenden
- Farligheds rækkefølge: 1203
Benzin, 1223 Petroleum, 1202
Diesel/fyringsolie/ gasolie

Bulktransporter
Eksempler på bulktransporter, oftest
tippeladsbiler med kunstgødning
eller åbne containere med brugte
akkumulatorer
- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN-numre) foran og
bagpå køretøjet
- Tilhørende faresedler på begge
sider og bagpå

Køretøj med container med farligt
gods over frimængden
- Orangefarvede fareskilte (UDEN
farenumre og UN-numre) foran og
bagpå køretøjet
- Fareseddel(r) på alle 4 sider af
containeren

Skal køretøjet afmærkes?
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Undtagne mængder
Er godset mærket som undtagne
mængder (EQ)
skal køretøjet
ikke afmærkes ved landevejstransport.

Begrænsede mængder (LQ) 3.4.1.5
Transporteres der mere end 8 tons
farligt gods og køretøjets tilladte
totalvægt overstiger 12 tons, skal den
transporterende enhed afmærkes
foran og bagpå med symbolet for
Begrænsede mængder (medmindre
andet gods kræver orange skilte)

Skal køretøjet afmærkes?
Bemærk: Ved søtransport skal køretøjer, der indeholder farligt gods afmærkes, uanset den transporterede mængde, også gods mærket som LQ/EQ.
Transport af tom tank som ikke er renset skal køretøjerne være afmærket
som om de var læsset. Husk der skal også udfærdiges et transportdokument indeholde oplysningen: Tom urenset tank samt klasse og sidst indeholdt UN-nr og stoffets navn. (Evt. teksten ”tom urenset retur” på udkørselsfragtbrev).
Hvis der er brugt en inaktiv gasart enten for at beskytte produktet eller til at
trykke produktet af med SÅ SKRIV DET I TRANSPORTDOKUMENTET. Det
er ikke et lovkrav, men en vigtig oplysning til bl.a. personalet i tankvaskehallen.
Orange fareskilte skal fastgøres foran og bagpå køretøjet. Skiltene og
fastgørelsen skal forblive læseligt og siddende efter at disse har været
udsat for 15 minutters brand. Evt. tildækning, efter endt aflæsning, skal
ligeledes kunne modstå brand i 15 min. Udskiftelige tal og bogstaver på
tavler, der viser farenummeret og UN-nummeret, skal blive siddende under
transporten uanset hvordan køretøjet vender (uheld - væltet køretøj).
Opvarmede stoffer
Ved transport af opvarmede stoffer skal tankkøretøjet, container m.v. desuden være afmærket på begge sider samt på
bagenden med symbolet for stoffer med forhøjet temperatur. (se afsnit 5.3.3 i ADR).
Miljøfarlige stoffer
Containere, MEGC’s, tankcontainere, UN-tanke og køretøjer, der
indeholder miljøfarlige stoffer skal mærkes med mærket (symbolet) for miljøfarlige stoffer.
Hvis et køretøj eller container er afmærket med miljøfaresedler
skal ordet miljøfarligt indføres i transportdokumentet og ved færge/søfart
– bogstaverne MP
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Skal emballagen være afmærket? (afsenderens ansvar)
Emballage
Al emballage og IBC-ere skal være UN-godkendt (kodemærkning som
starter medbogstaverne UN). Herudover, skal al emballage og IBC-ere være
mærket med stoffets UN-nummer og den/de tilhørende faresedler. Al tekst
på emballagen, UN nummeret og bogstaverne ”UN” skal være mindst 12
mm høje, undtagen for kolli med en kapacitet på 30 liter eller derunder
eller med en maksimal nettovægt på 30 kg, og for flasker med en vandkapacitet på 60 liter eller derunder, hvor de skal være mindst 6 mm høje,
med undtagelse af kolli på mindre end 5 liter eller 5 kg, hvor de skal være
af passende størrelse
UN-godkendt emballage
afmærkes med UN-nr.
og faresedle(r). IBC’er
og storemballager med
faresedler og UN-nr. på 2
modstående sider
Inden læsning af farligt
gods skal du kontrollere overensstemmelse mellem gods og dokumenter,
det vil sige,
Det der står i transportdokumentet skal står på emballagen – og omvendt
Eks. 1: 1 tromle med den viste afmærkning skal følges af et transportdokument med følgende klassificering:
UN 1230 Methanol 3 (6.1), II samt vægt eller volumen på godset.
Eks. 2: 1 IBC, UN 2067, Ammoniumnitrat Gødning, 5.1, III - plus vægten
Miljøfarlige stoffer
Kolli, der indeholder miljøfarlige stoffer skal mærkes holdbart med symbolet
for miljøfarlige stoffer Hvis godset er afmærket med miljøfaresedler skal ordet miljøfarligt indføres i transportdokumentet.
Containere, MEGC’s, tankcontainere, UN-tanke og køretøjer,
der indeholder miljøfarlige stoffer mærkes ligeledes med
mærket (symbolet) for miljøfarlige stoffer
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Diverse regler
Transport af passagerer – (er ikke tilladt) ADR 8.3.1
På køretøjer med farlige stoffer (i mængder over frimængden) må der ikke
transporteres andre personer end køretøjets mandskab.
HUSK – for køretøjets mandskabet: Billedlegitimation og personlig udstyr til
hvert medlem af køretøjets mandskab iht. de skriftlige anvisninger.
Brug af brandslukningsmateriel – ADR 8.3.2
Mandskabet på køretøjet skal være kendt med anvendelsen af brandslukningsmateriellet. Se også forsiden på de skriftlige anvisninger.
Forbud mod at åbne kolli – ADR 8.3.3
Det er forbudt køretøjets mandskab (føreren eller medhjælperen) at åbne kolli
med farlige stoffer.
Forbud mod rygning – ADR 8.3.5
Rygning er forbudt under håndtering indeni eller i nærheden af køretøjer. I klasse
1 er der dog et generelt forbud.
Adskillelse fra fødevarer – ADR 7.5.4 (se også side 26)
Kravet om adskillelse fra fødevarer og foderstoffer gælder også i containere eller
på steder, hvor der foretages af og pålæsning eller omladning.
Tomgangskørsel under lastning og losning – ADR 8.3.6
Motoren skal være stoppet under lastning og losning med mindre den bruges
til at drive pumper eller andre hjælpemidler ved lastning og losning. National
lovgivning skal overholdes - Alle motorer, også på lastbiler og deres udstyr, skal
være standset under tankning af brændstof.
Klasse 1 produkter - eksplosiver
(konvojkørsel samt standsning og parkering) – ADR 8.5
Transporterende enheder belæsset med klasse 1 produkter skal holde en indbyrdes afstand på mindst 50 m, dette gælder også ved standsning og parkering.
Ved transport af stoffer og genstande hørende til klasse 1 i Type EX-II eller EX-III
køretøjer skal køretøjet være aflåst under hele transporten
Brugen af ikke EX godkendt udstyr under af- og pålæsning er ikke
tilladt på steder, hvor EX skiltet er vist. Det vil sige, tachographer,
lommelygter/håndlygter/mobiltelefoner og andet elektrisk udstyr skal
være EX godkendt.
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Forbrændingsvarmeanlæg (oliefyr) ADR 8.5 S2 (2)
Ved kørsel med FL-godkendte køretøjer er det forbudt at anvende forbrændingsvarmeanlæg under af og pålæsning (S 2 stk.2)
Statisk elektricitet – ADR 8.5 S2 (3)
Læsning/Losning af FL-godkendte køretøjer – f.eks. benzin og olie
Under læsning/losning af farlige stoffer med et flammepunkt på ikke over 60° C
i tanke, skal der etableres god forbindelse mellem køretøj og jord. Det er generelt en god ide at etablere jordforbindelse når du læsser og losser tankkøretøjer.

Fyldningsgrad – ADR 4.3.2.2.4
En tank til transport af væsker/flydende gasser, som ikke ved hjælp af mellembunde eller skvulpeplader er opdelt i sektioner på højst 7.500 liter, skal under
en transport altid være fyldt til mindst 80 % af kapaciteten, med mindre den er
praktisk taget tom, hvilket vil sige indtil 20 % af kapaciteten
For at finde ud af om der er skvulpeplader/mellembunde i tanken se de lovpligtige mærkeplader på tanken. Hvis tanken eller rummet er større end 7500 liter,
skal bogstavet S angives efter rumfanget af de enkelte tanke/rumme – f. eks.
11.500 S. Er bogstavet S ikke angivet betyder det, at der er ingen skulpeplader
og at tanken skal fyldes mindst 80%, eller maksimum 20%
Andre stoffer, der skal transporteres i tanke, kan være pålagt begrænsninger
fyldningsgraderne – se de særlige TU (Tank Utilization) bestemmelser i afsnit
4.3.5 i ADR
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Hvornår skal køretøjet holdes under opsyn?
1 – ADR afsnit 8.5,- S1(6) og S14 - 24.
Køretøjer med farligt gods i mængder, der overstiger de mængder, der er
oplyst i tabellen bagerst i din Farligt gods håndbog skal holdes under
opsyn, men kan også parkeres uden opsyn, på en sikker lagerplads eller
et sikkert fabriks område. I mangel af sådanne parkeringsmuligheder kan
den transporterende enhed, efter at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er truffet, parkeres på et ubefærdet sted, der opfylder betingelserne i
(a), (b) eller (c) nedenfor i denne prioriterede rækkefølge:
(a) en parkeringsplads, der er under opsyn af en vagt, der er instrueret om
ladningens art og førerens opholdssted,
(b) en offentlig eller privat parkeringsplads, hvor den transporterende
enhed efter al sandsynlighed ikke er i fare for at blive beskadiget af
andre køretøjer, eller
(c) et egnet åbent område, som ikke ligger i nærheden af store offentlige
veje eller beboede områder, og som normalt ikke af offentligheden
anvendes som vej eller samlingssted.
For at finde ud af hvornår der skal holdes opsyn med et stof, jf. ovenstående skal du tage udgangspunkt i stoffets UN-nummer i tabellen bagerst i
din Farligt gods håndbog. Se i kolonne 19 – ”S kode”.

Kolli

Bulk

Pålæsning,
aflæsning og
håndtering

Transportens
gennemførelse

Særlige bestemmelser for transport

7
(16)

7
(17)

7
(18)

8
(19)

			

S9 S14
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I eksemplet til venstre
står der S9 S14 i kolonne
19. Over (19) står der et
”8-tal” fordi du finder
S1 og S14 – S24 i din
Farligt gods håndbogs
kapitel 8.4.

Bestemmelserne om opsyn finder kun anvendelse når de mængder der
er oplyst ud for de enkelte S-koder overstiges. Har UN-nummeret IKKE en
S-kode, er der ingen opsynspligt.
Hvorfor krav om opsyn, og hvordan kan vi følge myndighedernes
krav?
For langt de fleste UN-numre er opsynsreglerne opfyldt blot ved chaufførens tilstedeværelse uanset om han holder pause eller hvil (er vågen eller
sover) og ovenstående parkeringsbestemmelser er overholdt, men for S1
og S16 er der skærpet opsynspligt, hvilket kan give visse udfordringer
under transporten.
Hensigten med de skærpede krav er at forebygge hærværk samt muliggøre en hurtig reaktion i tilfælde af beskadigelse eller brand. Disse hensyn
er efter myndighedernes opfattelse ikke tilgodeset i tilstrækkeligt omfang,
når chaufføren sover i køretøjet.
Ved overførelse med færge, hvor man sædvanligvis ikke må opholde sig på
dækket under overfarten, og dørene til vogndækket er aflåst, er opsynspligten opfyldt, men det er ikke tilladt at parkere en løstrailer uden opsyn i
opmarch båsene, hvis der transporterer gods med en S1 eller S16 kode.
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Hvad skal jeg gøre, når jeg skal sejle med færge?
Følgende internationale regelsæt findes for de forskellige transportformer
• IMDG- koden gælder for søtransport – hertil hører Østersøaftalen
• ADR for international- og danner grundlaget for national vejtransport
• RID for international og national jernbanetransport
• ICAO-TI/IATA-DGR for lufttransport
Andre Transportformer - Multimodal transport
Multimodal transport er en transport der omfatter mere end en transportform,
f.eks. vej- og søtransport.
Ved multimodal transport skal transportdokumentet indeholder sætningen:
”Transport i henhold til 1.1.4.2.1”
Østersøaftalen
For bl.a. at gøre det mindre omstændeligt at overføre farligt gods i Østersøen
og samtidig bibeholde et højt sikkerhedsniveau har myndighederne i
Danmark, Finland, Sverige, Polen, Estland, Letland, Litauen og Tyskland indgået en aftale om overførelse af farligt gods kaldet ”Østersøaftalen.
Husk: Når man sejler med køretøjer, der medbringer farligt gods, er der ingen
frimængder, – uanset hvor lidt du har med - Køretøjet skal derfor afmærkes med orange skilte og, hvis godset er mærket med MP eller miljøfarlig
fareseddel skal køretøjet mærkes med lignende 25 x 25 cm.
Faresedler på begge sider og bagenden. Bogstaverne MP skal
indføres i transportdokumentet.
Hvis stoffet har et flammepunkt på 60° C eller derunder skal det angives i
transportdokumentet - dog ikke ved klasse 5.2.
Ved begrænsede mængder (LQ) indføres i fragtbrevet: ”Limited quantity”
eller LTD QTY.
Ved undtagne mængder (EQ) indføres i fragtbrevet: ”Dangerous goods in
exempted quantities”.

Miljøfarlige
stoffer

Forhøjet
Temperatur
UN 3257 og UN 3258

Begrænsede
mængder
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Begrænsede
mængder

Undtagne
mængder

Skal jeg følge tvangsruter? (i Danmark)
Tvangsruter – Stykgodstransporter
Transporteres underklasserne 1.1, 1.2 eller 1.5 i større
mængder end frimængden, skal tvangsruter følges.
Stykgods i andre klasser end disse har IKKE pligt til at
følge de af politiet fastlagte tvangsruter i Danmark.
Vær opmærksom på, at Øresundsforbindelsen har restriktioner på farligt godstransporter, og i andre lande kan
der ligeledes være forbudstavler, der viser at farligt gods
transporter ikke må køre ad disse veje eller igennem tunneller o.s.v.
Tankkøretøjer:
Klasse 2F (de brandfarlige luftarter) køretøjer eller vogntog med flere
end 3 aksler.
Tankkøretøjer med tankrum større end 3000 l med stoffer i følgende
klasser skal ligeledes følge, de af politiet fastsat tvangsruter.
Klasse 2 - T, TF, TC, TO, TFC eller TOC (de giftige luftarter, T=Toxic)
Klasse 3 - emballagegruppe I (brandfarlige væsker)
Klasse 5.1 - UN 1745, 1746 og 2495 (oxiderende (ilt afgivende) stoffer)
Klasse 6.1 - emballagegruppe I (Flydende giftige stoffer)
Klasse 8 - emballagegruppe I (Flydende ætsende stoffer).
Ved returkørsel eller kørsel med tom, urenset tank med en individuel
kapacitet på over 3.000 liter efter transport af de ovenfor nævnte stoffer i klasse 2, 3, 5.1, 6.1 og 8 eller ved returkørsel eller kørsel med tom,
urenset tank efter transport af de ovenfor nævnte stoffer i klasse 1 skal
fastlagte transportrestriktioner, herunder tvangsruter. En oversigt over
tvangsruter i Danmark kan ses på: www.politi.dk/da/borgerservice/
Fardsel/tunge_koeretoejer/tvangsruter/
Afvigelse fra disse tvangsruter kræver politiets tilladelse, som skal
medbringes under kørsel.
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Er der tunnelrestriktioner for farligt gods?
Bemærk: Næsten alle UN-numre er tildelt en tunnelrestriktionskode i Tabel 3A i
kolonne 15. Tunnelen skal skiltes med ”Kørsel med farligt gods forbudt” (C23.3)
med undertavle der oplyser om den pågældende tunnels kategori. Tunnelkategori A er ikke skiltet. Hvis transporten forventes at køre gennem tunneller skal
Tunnelrestriktionskoden indføres i transportdokumentet. Transportdokument
kræves ikke ved LQ gods. Bruttovægten af det pågældende gods skal dog være
oplyst – vær derfor opmærksom på Note 5.
Færdselstavle C23 og tunnelkategori , B, C, D eller E vises 		
på en undertavle under den.
F.eks Øresundstunnelen: D – mellem Kl. 06.00 – 19.00 og
B mellem kl. 19.00 – 06.00 alle ugens 7 dage.
Kategori på
undertavlen
		
Undertavle Undertavle Undertavle Undertavle
ved tunelen
A – ingen skiltning
B
C
D
E
Ingen kode
Alt tilladt
Alt tilladt Alt tilladt Alt tilladt Alt tilladt
Koden som er
angivet i fragtAlt tilladt
forbudt forbudt forbudt forbudt
brevet B
B1000C
Alt tilladt
3
forbudt forbudt forbudt
B/D
Alt tilladt
1
1
forbudt forbudt
B/E
Alt tilladt
1
1
1
forbudt
C
Alt tilladt
Alt tilladt forbudt forbudt forbudt
C5000D
Alt tilladt
Alt tilladt
4
forbudt forbudt
C/D
Alt tilladt
Alt tilladt
1
forbudt forbudt
C/E
Alt tilladt
Alt tilladt
1
1
forbudt
D
Alt tilladt
Alt tilladt Alt tilladt		
forbudt
D/E
Alt tilladt
Alt tilladt Alt tilladt
2
forbudt
E
Alt tilladt
Alt tilladt Alt tilladt Alt tilladt forbudt
LQ gods
Alt tilladt
Alt tilladt Alt tilladt Alt tilladt
5
Note 1: Transport i tank forbudt
Note 2: Transport i tank og bulk forbudt
Note 3: Forbudt når NettoEksplosivMængden overstiger 1.000 kg
Note 4: Forbudt når NettoEksplosivMængden overstiger 5.000 kg
Note 5: Forbudt ved transport af mere end 8.000 kg LQ gods i en transporterende
enhed med en tilladt totalvægt på mere end 12.000 kg
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Er der tunnelrestriktioner for farligt gods?
Skiltning på Amagermotorvejen mod
Sverige
I tidsrummet fra 06.00 – 19.00 alle ugens 7
dage er det en kategori D tunnel og fra 19.00
– 06.00 er det en B tunnel - se også note 5
om LQ-gods.
Det betyder at meget stykgods kan transporteres via øresundsforbindelsen hele døgnet
Stykgods med tunnelrestriktionskode B/E,
C/E, D/E og E kan køre via Øresundstunnelen
hele døgnet.

Kør sikkert i vejtuneller
Kør sikkert i vejtunneler - HOLD AFSTAND
Vær sikker på, at dit køretøj og dets last opfylder tunnellens regler. Hvis
ikke - vælg en anden vej (se side 42 om eventuelle tunnelrestriktioner
for stofferne).
Før du kommer til tunnelen
Tjek brændstof, olie, kølervæske og motortemperatur
Tjek bremser og lys
Tjek håndildslukkere.
På vej ind i tunnelen
Tag solbriller af
Lyt til radioens trafikmeldinger
Ret dig efter trafiklys, hastighedsgrænser og skiltning
Brug ikke mobiltelefon
Ryg ikke.
43

Kør sikkert i vejtuneller
Hvad skal jeg gøre, hvis der sker et uheld?
I tunnelen
Overhal ikke, hvis der kun er et spor i hver retning.
Vend ikke, bak ikke, medmindre du får ordre til det.
Stands ikke, undtagen i nødstilfælde.
Kødannelse
Sæt advarselsblink i gang
Hold sikker afstand til køretøjet foran også ved lav fart og standsning
Sluk motoren, hvis trafikken er gået i stå.
Lyt til radioens trafikmeldinger.
Følg anvisningerne fra tunnelpersonale eller variable skilte.
Havari eller ulykke
Sæt advarselsblinket i gang.
Kør ud ad tunnelen, hvis det er muligt, ellers kør ind på et nødspor eller
en vigeplads eller ud til vejbanens kant.
Sluk motoren, lad nøglen sidde i tændingen og forlad køretøjet.
Benyt ALTID nødstationerne til at tilkalde hjælp (mobiltelefonen viser
ikke, hvor du ringer fra).
Giv besked, hvis du transporterer farligt gods (UN-nr.) eller har passagerer med (er der tilskadekomne)
Følg tunnelpersonalets anvisninger.
Giv tilskadekomne førstehjælp, hvis det er muligt.
Brand i tunneler er meget farligt på grund af hurtig nedkøling af røgen.
Sæt advarselsblinket i gang.
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Kør sikkert i vejtuneller
DIT KØRETØJ BRÆNDER
Kør ud ad tunnelen, hvis det er muligt, ellers kør ud til vejbanens kant.
Sluk motoren, lad nøglen sidde i tændingen og forlad køretøjet.
ET ANDET KØRETØJ BRÆNDER
Hold sikker afstand til køretøjet foran.
Stands dit køretøj så tæt på vejkanten som muligt, så der bliver fri bane
for beredskabskøretøjer.
Husk
Som professionel chauffør bør du vejlede og hjælpe andre bilister og
passagerer i en nødsituation.
Røg og ild dræber. Red dig selv og andre personer, ikke dit køretøj.
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Hvad skal jeg gøre, hvis der sker et uheld?
Grundreglen: Følg altid foranstaltningerne på forsiden af de skriftlige
anvisninger og foranstaltningerne i forhold til faresedlerne på siderne, 2,
3 og 4, og Enhver skal forebygge uheld (§3 i national bekendtgørelse om
vejtransport af farligt gods).
Uheld, hændelse eller arbejdsulykke
Sker der en ulykke, så arbejd ud fra de informationer, der findes i de skriftlige anvisninger, og derefter førstehjælpens 4 hovedpunkter:
1. Stands ulykken (f.eks. luk for evt. udslip eller frakobbel forvognen fra
påhængsvogn)
2. Giv livreddende førstehjælp – (de 5 b’er)
men pas på dig selv og kontroller;
er der BEVÆGELSE?
er der BEVIDSTHED?
er vedkommende BLÅ?
er der BLØDNINGER?
er vedkommende BLEG?
Er der ingen personskade, så tænk på miljøforanstaltninger - inddæmning/
opsamling af spild mm.
3. Alarmering via 1 1 2 (er nu gældende i ca. 30 lande) og oplys alarmcentralen om:
Hvad der er sket (uheld med farligt gods og UN nr. er meget vigtigt)
Hvor det er sket
Hvor mange tilskadekomne er der
Hvor man ringer fra.
4. Almindelig førstehjælp indtil brandvæsenet /ambulancen kommer frem.
Ætsende personskader: Skylles med vand (ingen opkastning) lægehjælp.
Forgiftning: Opkastning: Huden skylles med vand og lægehjælp.
Forbrændinger: Området nedkøles med vand og lægehjælp.
Husk: Sker uheldet langt fra byen, kan der nemt gå op imod 20 minutter
eller mere, før hjælpen når frem. I udlandet måske endnu længere tid.
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Hvad skal jeg gøre, hvis der sker et uheld?
HUSK
En hurtig indsats er vigtig og minutterne er afgørende.
Rapportering til beredskabsstyrelsen af hændelser/
ulykker skal ske inden for en måned.
Hvad skal jeg gøre, hvis der sker et uheld?
Spild/udslip af farligt gods skal meldes til alarmcentralen, tlf. 112, medmindre udslippet kan uskadeliggøres af tilstedeværende.
Når indsatslederen fra brandvæsenet kommer, afleveres transportdokument eller lastfordelingsseddel til ham (ikke til andre) og vær ham
behjælpelig med oplysninger om, hvor godset befinder sig på køretøjet,
og hvordan mandskabet kommer ind i køretøjet.
Når ulykken er afsluttet, så husk,
at du muligvis selv har været udsat for stoffet og har behov for behandling, og at der skal optages rapporter til, bl.a. firmaets sikkerhedsprotokol samt til firmaets lovpligtige Farligt Gods Sikkerhedsrådgiver.
Uheldsrapporten fremsendes til Beredskabsstyrelsen senest 1 måned
efter uheldsdatoen.
Arbejdshygiejne
Hvis du er impliceret i et uheld med farlige stoffer, er det vigtigt, at du
hurtigst muligt foretager en personlig rengøring med rigeligt vand ved
afvaskning af:
Hænder, ansigt og skylning af mund. Forurenet beklædning aftages.
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Særlig sikring af gods Ansvar og pligter
Særlig sikring af gods (ADR kap. 1.10)
Ved transport af farligt gods, som overstiger frimængden/undtagne
mængder, skal der tages forholdsregler for at hindre tyveri eller misbrug
af godset til terrorformål, som kan udsætte personer, bygninger eller
miljø for fare.
Billedlegitimation (ADR kap. 1.10.1.4)
Hvert medlem af køretøjets mandskab skal bære billedlegitimation under
transporten af farligt gods.
Undervisning om særlig sikring (ADR kap. 1.10.2)
Alle, der er involveret i transport af farligt gods, skal fremover uddannes
i de forebyggende foranstaltninger vedrørende transport af farligt gods.
Sikringsplaner (ADR kap. 1.10.3.2)
Afsenderen, transportøren og alle andre der er involveret i transport
af farligt gods der udgør en særlig risiko, skal udfærdige, anvende og
opfylde sikringsplaner.
Lovgivning er udtryk for MINIMUMSKRAV, der skal være opfyldt.
Kundekrav kan medføre, at du og din virksomhed bliver omfattet af kravene om særlig sikring, selv om ”Jeres” gods ikke er omfattet af listen
over gods der udgør en særlig høj risiko.
Se mere i ADR konventionen.
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Særlige bestemmelser –
CV, og S bestemmelser og, for tankbiler, TU bestemmelserne
Ved transport af farligt gods kan der være pålagt særlige bestemmelser
og det vil være for omfattende at medtage alle disse i guiden men, vi
kan henvise til hvor man finder ud af om der er pålagte særlige bestemmelser for transport af de enkelte stoffer på følgende måde:
I ADR konventionens tabel A (kapitel 3) finder man stoffets UN nr. i
venstre kolonne og herefter følge man linjen over til kolonne nr. 18 hvor
man finder CV bestemmelserne, kolonne nr. 19 for S bestemmelserne
samt kolonne nr. 13 for TU bestemmelser (tank utilization) for tankbiler.
CV - bestemmelser findes i afsnit 7.5.11 i ADR
S - bestemmelserne i afsnit 8.5 i ADR
TU - bestemmelserne i afsnit 4.3.5, 6.8.4 i ADR
Evt. tunnelrestriktioner findes i kolonne nr. 15 i tabel A i afsnit 3 i ADR
konventionen. Eks. UN1230 Methanol har restriktion D/E.
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Tankmærkeplade
Alle tanke skal være forsynet med en korrosionsbestandig metalplade,
som ikke må kunne fjernes og som skal være anbragt på et synligt
sted, hvor den er let at finde og er tilgængelig for eftersyn.
Mærkeplade skal bl.a. indeholde oplysninger om:
- Fabrikationsår
- Måned og år for førstegangsprøvning
- Måned og år for seneste trykprøvning
- Hvert 6. år for faste og aftagelige tanke og batterikøretøjer, dog
hvert 3. år for tanke til giftige gasser (klassifikationskode 2TC i
kolonne 3b i Tabel A), og hvert 12. år (første gang efter 6 år) for
tanke til kølede, fordråbede gasser (klassifikationskode 3A, 3O eller
3F i kolonne 3b i Tabel A).
- Hvert 5. år for tankcontainere og
-veksellad, UN-tanke, MEGC’s
og UN-MEGC’s), dog hvert 2½
år for tanke til giftige gasser,
og hvert 12. år (første gang
efter 8 år) for tanke til kølede,
fordråbede gasser.
- Tankens kapacitet - for tanke med
flere rum, kapaciteten af rummene - efterfulgt af symbolet ”S”,
såfremt tanken eller tankens rum på mere end 7.500 liter, ved
hjælp af skvulpeplader, er opdelt i rum med en kapacitet på højst
7.500 liter.
- Dato og type for den seneste prøvning: ”måned, år” efterfulgt af et
”P”, når der er tale om en førstegangsprøvning eller en periodisk
prøvning eller ”måned, år” efterfulgt af et ”L”, når der er tale om
en mellemliggende tæthedsprøvning.
- Stempel påført af den sagkyndige, der har foretaget prøvningen.
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Vejledende ansvarstjekliste
Ansvar og pligter
I skemaet herunder har vi forsøgt at vise hvem der har ansvaret for hvad.
Arbejdsgiveren har altid det formelle ansvar for at medarbejdernes handlinger er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvem har ansvar
for at levere, gennemføre og kontrollere?
L = leverer - og at disse er i overensstemmelser med reglerne
G = gennemfører arbejdet i henhold kravene
K = kontrollerer at tingene opfylder de krav på området
A = Arbejdsgiveransvar for at arbejdet udføres i henhold til lovgivningen (Køretøjets mandskab har dog stadig en kontrol- og
udførende funktion)
(m) = medvirker (til udarbejdelse af hændelses og uheldsrapporter)
Transportør

Chauffør

L
K
L
K
G
G
K
K
K
K+G
G
A
G
G
K

A
L
A
L

K
K&G
K
K
K
K
G
G
K
G
G
G
(m)
(m)
L

A
A
L
K+G
A
G
G
A

Modtager

Afsender
Transportdokument (Fragtbrev)
Skriftliganvisning (Sikkerhedskort)
Container/køretøjspakkeattest
Køretøjets godkendelsesattest
Emballering (afmærkning)
Afmærkning af gods		
Afmærkning af køretøj		
Lastsikring
Udstyr		
Uddannelse		
Kontrol før læsning		
Kontrol før aflæsning
Hændelsesrapport		
Uheldsrapport		
Billedlegitimation		

K
K

(K + G)

Chaufføren skal altid sikre sig, at afmærkning, udstyr,
dokumenter, sammenlæsning og lastsikring er korrekte
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G
G

Emne
Side nr.
ADR Uddannelsesbeviser
20
ADR Uddannelsesbevisets - fornyelse
21
Adskillelse fra fødevarer
26
Advarselsafmærkninger – udstyr
14
Aflæsning af klasse 1 i bymæssig bebyggelse
		
Afmærkning af Køretøjer med LQ gods
28
Afmærkning. Tankbiler - forhøjet temperatur UN 3257 + 3258
34
Afmærkninger – benzin og oliebiler
31
Afmærkninger - Bulkbiler
32
Afmærkninger - Containerbiler
32
Afmærkninger – stykgodsbiler
28
Afmærkninger – tankbiler
30
Afmærkninger på emballage og IBC
35
Alarmering ved uheld o.l.
46
Andre transportformer – IMDG, ICAO, RID o.l.
40
Ansvar og forpligtelses oversigt (vejledende)
51
Arbejdshygiejne
47
Begrænsning i hvor meget, der må transporteres – kl.1, 4.1 og 5.2
25
Billedlegitimation
22
Brand i køretøjer/last
45
Brug af Brandslukningsmateriel
36
Container og Køretøjs pakkeattester
6
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5.2.2.2.2
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8.3.1 (def. 1.2.1)
8.5
7.5.4 (CV 28)
7.5.2.1
7.5.2.2.
1.10
5.4.3.1
8.5 (S2 - 3)
6.8.2
8.3.6
8.6.1
National bekendtgørelse bilag 4
8.1.5.2./3 og 5.4.3.1
National bekendtgørelse

EN 12.195 og national bekendtgørelse
3.4.12
1.2.1 og 8.3.1
Ingen restriktioner på modulvogntog
IMDG
8.4 (S1 og S14 til S24)

8.1.4.1
Bind 1 side vi
8.5 – S1(5)

8.1.5.3
9.1
9.1.3.5

4.3.2.2.4 (og TU)

Frequently asked questions - Häufig gestellte Fragen - Foire aux questions

Oversigt over faresedler
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BAU transport og engros er den mest anvendte forkortelse for
Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros.
BAU transport bistår branchens virksomheder med information
og vejledning om arbejdsmiljø. BAU transport lægger niveauet for
det gode arbejdsmiljø i branchen.
Andet materiale fra BAU transport og engros.

Træn
kroppen
Gode øvelser til dig,
der kører lastbil.

Se mere på

www.bautransport.dk
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Branchearbejdsmiljøudvalget
for transport og engros
Denne guide er udarbejdet af BAU transport og engros, en del af
BFA transport, service, turisme og jord til bord.
Guiden kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres
faglige organisationer.

Sekretariatet
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
www.bautransport.dk

Arbejdslederekretariatet
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf. 32 83 32 83

Arbejdsgiversekretariatet
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77

Arbejdstagersekretariatet
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300

Lay-out: Søren Sørensen’s Tegnestue
Tryk: PrintDivision
6. udgave, 1. oplag år 2017
ISBN nr. 978-87-970051-3-2
Varenummer 12 30 54

Yderligere
udstyr for visse

Udstyr til køretøj
og mandskab

Dokumenter

Chaufførens
dokumenter

Tjekliste transport af farligt gods - TANK

For fareseddelnummer 2.3 eller 6.1
Flugtmaske
For fareseddelnummer 3, 4.1, 4.3, 8 eller

Håndildslukker se mere side
Mindst 1 stopklods pr. køretøj
Mindst 2 selvstående advarselsmarkeringer
Øjenskyllevæske1)
Håndlygte

Transportdokument
Se mere side ?
Skriftlige anvisninger
Se mere side ?
Godkendelsesattest
Se mere side ?

Farligt gods bevis udvidet til klasse tank
Billedlegitimation

Tjekliste transport af farligt gods - TANK

Afmærkning af
køretøj

Last

klasser

Stoffer, der er omfattet af
ADR, må kun transporteres i tank, når stoffet har
en tankkode
Orange fareskilte med faretal og UNnummer
Fareseddel(er)
Anden afmærkning**
**Miljøfareseddel/Forhøjet temperatur
Tankmærkeplade let tilgængelig

Tankkode evt. ved hierark Tankkode med
(+) eller (M)
Fyldningsgrad
Temperatur på yderside 70° C

9
en skovl
et afløbsdække, og
en opsamlingsbeholder

Hvilken
finger
får du i
trafikken?

Branchearbejdsmiljøudvalget
Branchearbejdsmiljørådet
for transport for
ogtransport
engros
og engros

