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Nu må der køres ADR
på alle fire typer af modulvogntog
I forbindelse med en ændring af bekendtgørelsen om modulvogntog er det
fra 1. august 2014 blevet tilladt at medtage farligt gods på alle fire typer af
modulvogntog.
Af ændringsbekendtgørelse nr. 848 af 1/7-2014 §18 fremgår, at:
”Modulvogntog må anvendes til transport af farligt gods (ADR), såfremt vogntoget opfylder bestemmelserne i ADR-konventionen samt multilateral aftale
262 eller 263, som dispenserer for kravet om, at der i et vogntog kun må
anvendes ét påhængskøretøj.”
Ud over de relevante bestemmelser i ADR betyder det, at følgende bestemmelser ligeledes skal være opfyldt:
• Bruttovægt af det farlige gods må ikke overstige 40.000 kg
• I transportdokumentet skal følgende være angivet: ”Transport i henhold til
kapitel 1.5.1 i ADR (M262)” eller (M263), hvis transporten foregår i bulk eller
tanke.

Ny ADR 2015
Den 1. januar 2015 træder bestemmelserne i ADR 2015 i kraft. Der vil som
sædvanlig være en overgangsperiode på seks måneder, hvilket betyder, at
ændringerne træder i kraft senest den 1. juli 2015, medmindre der fremgår
andre overgangsregler i ADR.
Af væsentlige ændringer er blandt andet:
• 20 nye UN-numre i stoflisten.
• En nærmere præcisering af dimensioner og formater for faresedler og fareskilte.
• Nye skriftlige anvisninger (de nuværende kan dog anvendes indtil 30.06.2017).
• Nyt kodesystem for bulktransporter.
• Betegnelsen ”Klasse 7” erstattes af ”Radioaktive stoffer”.
• Omfattende fritagelser for miljøfarlige stoffer hørende til UN 3077 og 3082.
• En revision i brugen af kølemidler såsom tøris.
• Ny klassificering af tomme urensede emballager (UN 3509).
• En revision af de nærmere vilkår for transport af defekte og brugte lithiumbatterier.
Fortsættes på næste side ...

ITD Netshop har udvidet
sit sortiment af ADR-udstyr
ITD Netshop har for nylig udvidet sit sortiment af
ADR-udstyr. Ud over det i de skriftlige anvisninger
påkrævede udstyr indeholder sortimentet nu også
ildslukkere, monteringsbeslag til ildslukkere, og
orange fareskilte.
Klik ind på www.itdnetshop.dk, hvis du mangler
eller skal have fornyet dit ADR-udstyr. Du kan også
kontakte ITD Netshop direkte via Britta på tlf. 74 30
33 85 eller Torsten på tlf. 74 30 33 57.

ITD tilbyder gratis tilsyn
af brandslukningsmateriel
Som del af sikkerhedsrådgivningen tilbyder ITD at
føre det lovpligtige tilsyn med dine håndildslukkere.
Servicen er gratis, hvis håndildslukkerne er samlet
og tilgængelige for tilsyn ved et årsrapportmøde i
virksomheden.
Råder din virksomhed også over andet brandslukningsmateriel såsom slangevindere, brandtæpper
eller branddaskere på værksted, lager eller lignende, efterser vi også gerne dette i forbindelse med
vores besøg. Servicen er ligeledes gratis.
Kontakt din sikkerhedsrådgiver hos ITD for mere info.

ITD hjælper dig med den lovpligtige
APV
Ønsker du at forberede din virksomhed på
Arbejdstilsynets besøg, er der hjælp at hente hos
din ITD-sikkerhedsrådgiver.
Indeholdt i medlemskontingentet tilbyder vi dig:
• En gennemgang af de formelle krav på arbejdsmiljøområdet.
• En anbefaling til hvordan du griber opgaverne an
i virksomheden.
• Fagligt materiale tilrettet din virksomhed.
• Sparring i det videre forløb – fx hjælp til at udarbejde APV, APB eller etablere en AMO.
Kontakt din sikkerhedsrådgiver hos ITD for mere
info.

ITD fyraftensmøder i efteråret 2014:
Lovpligtig kap. 1.3 ADR-uddannelse
ADR-uddannelsen er lovpligtig for medarbejdere, som arbejder med transport af farligt gods.

Arbejder du på kontor, lager eller er du chauffør, men uden et ADR-bevis, skal du ifølge ADRkonventionens kap 1.3 have den lovpligtige uddannelse, hvis du har del i en vejtransport af farligt
gods.
• Du får en grunduddannelse og bliver bekendt
med generelle ADR-bestemmelser.
• Du bliver uddannet i reglerne på dine arbejdsområder.
• Du får mere viden om de risici, der er forbundet
med det farlige gods, du kører med.
• Du får at vide, hvad du skal gøre i nødsituationer.
Tidspunkt og sted
Tirsdag den 2. december 2014 kl. 17.00-20.00 hos
FDE Center Padborg, Lyren 1, 6330 Padborg
Pris
• ITD medlemspris, kr. 450,- ekskl. moms
• Ikke medlem, kr. 900,- ekskl. moms
Tilmelding
Du tilmelder dig på www.itd.dk eller ved at kontakte ITD på telefon 7467 1233 eller pr. mail itd@
itd.dk.

Skal vi skræddersy
et ADR-kursus til din virksomhed?
Kontakt ITD for at høre mere om mulighederne
for et ADR-kursus designet til netop dig og din
virksomhed. Sammen finder vi ud af kursets
indhold. Du bestemmer tid og sted.

Kontaktinfo sikkerhedsrådgivere
Camilla Wiig

Marianne Frank

E-mail: cw@itd.dk

E-mail: maf@itd.dk

Tlf. 7367 4554

Tlf. 7367 4546

Mobil 2267 5646

Mobil 2246 9595

Steffen Johannsen
E-mail: sj@itd.dk
Tlf. 7367 4533

ITD døgnvagt
Tlf. 6020 8686

Mobil 6020 8602
Jens Holdt
E-mail: info@transportkonsulenten.dk
Mobil 2273 5041
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ITD vil i løbet af foråret 2015 udarbejde en oversigt
over de ændringer i ADR 2015, der kan få betydning
for transportens forberedelse og gennemførelse.

