ADR 1.3
Hantering av farligt gods

Alla som är inblandade i en transport av farligt gods på väg måste ha utbildning
för att hantera detta. Det gäller hela transportkedjan – från ordermottagning och
hantering av godset till transport. Som farligt gods avses ämnen och föremål som
har egenskaper så att om de inte hanteras rätt under en transport utgör en risk för
människor, djur eller omgivande miljö.
Vad säger lagen?
ADR-S (för transport av farligt gods på väg) och
RID-s (internationella järnvägstransporter) föreskriver att, förutom krav på förarutbildning, all
personal som är delaktig i transport av farligt gods
ska ha utbildning för de uppgifter dom utförs.
Utbildningskravet gäller exempelvis personer som
klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar farligt gods, och
annan personal som har arbetsuppgifter som rör
transport av farligt gods på väg.

Efterson lagstiftningen förändras ska regelbundet
komplettering med uppdateringskurser göras. Föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år och
det är då lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras
vartannat år. Utbildning avslutas med ett teoretiskt
slutprov.
Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas
ett ADR 1.3 intyg som lämnas till både deltagaren
och arbetsgivaren. Intyget ska arkiveras av arbetsgivaren och ska på begäran göras tillgänglig för den
anställde och behörighet myndighet. Dokumentation över utbildning ska kunna styrkas.

Monticos utbildning i ADR består av tre delar:
Allmän utbildning
Den allmänna delen innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.
Funktionsspecifik utbildning
Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad
utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farliga ämnen.
Säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods
kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid
transport av farligt gods och dess lastning och lossning.
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Boka direkt på vår hemsida
På www.montico.se/utbildning/
foretagsutbildningar/kan du se tider och
platser för våra utbildningar samt boka direkt.
Där hittar du också uppgifter om ditt närmaste
Monticokontor.
Vill du veta mer om utbildningen eller få hjälp
med ansökan så är du varmt välkommen att
kontakta oss. Ring oss på telefon 0200 -76 70 00.

Om Montico
Montico är ett komplett matchningsföretag
som erbjuder helhetslösningar till företag och
privatpersoner inom rekrytering, bemanning
och utbildning. Montico har närmare 1 000
anställda varav cirka 800 är konsulter utplacerade
på uppdrag hos kund. Vi utbildar drygt 1000
deltagare per år i anpassade företagsutbildningar.
Montico har kontor på ett 20-tal orter i Sverige
med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen
för internationell arbetskraft.

Montico som din utbildningspartner
Komplett matchningsföretag
Vi levererar kvalitetssäkrade helhetslösningar till dig och ditt företag.
Gedigen erfarenhet
Vi har mer än 20 års erfarenhet i
branschen.
Vår kunskap, din trygghet
Vi erbjuder spetskompetens inom
samtliga våra utbildningar, tester och
valideringar.
Flexibla
Det är ditt behov som styr.
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