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Om Altea AB
Altea AB är ett konsultföretag
som erbjuder kvalificerade
konsulttjänster inom områden
som miljö, kvalitet, arbetsmiljö,
livsmedel, energi och socialt
ansvarstagande.

Läs mer om Altea här.

ADR 1.3-utbildning
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och
föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan
orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de
inte hanteras rätt under en transport.
Alla som ska transportera farligt gods eller är delaktig i
transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått
utbildning, motsvarande minst ADR 1.3.

Föreläsare
Altea har utbildare med stor
erfarenhet och bred bakgrund. Bland våra utbildare
återfinns erfarna miljö-,
kvalitets- och arbetsmiljökonsulter, jurister och
kemister.

Företagsspecifik
utbildning
Om Ni är minst fem
kursdeltagare så skräddarsyr vi
gärna en företagsspecifik
utbildning utifrån Er verksamhet och Ert företags behov.

Bakgrund
Utbildningen består av tre delar, allmän utbildning, funktionsspecifik
utbildning och säkerhetsutbildning. Utbildningen utformas och anpassas
efter kursdeltagarnas ansvar och arbetsuppgifter.

Utbildningens syfte
Syftet med utbildningen är att kursdeltagaren ska uppfylla de juridiskt
fastställda kunskapskraven för att få vara delaktig i hanteringen av farligt
gods. Utbildningen ger kursdeltagaren kännedom om de risker och faror
som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka
regler som är tillämpliga.

Vem vänder sig utbildningen till
Kursen vänder sig till alla som på något sätt hanterar farligt gods eller
leder arbete där farligt gods hanteras. Utbildningskravet avseende ADR
1.3-utbildning gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods,
utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och
annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods
på väg.
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Kursbeskrivning
Anmälningsavgift
1900 kr (exkl. moms) om Ert
företag har koordinatoravtal
med Altea AB.
2500 kr (exkl. moms) om Ert
företag inte har koordinatoravtal med Altea AB.
I anmälningsavgiften
ingår fika.

Allmän utbildning
Den allmänna delen innehåller de allmänna villkor i bestämmelserna för
transport av farligt gods.
Funktionsspecifik utbildning
Den funktionsspecifika delen anpassas efter kursdeltagarnas ansvar och
arbetsuppgifter för att ge detaljerad kunskap om de bestämmelser som
reglerar transport av farligt gods utifrån kursdeltagarnas arbetsuppgifter.
Säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildningen ger kursdeltagarna kunskap om de risker och faror
som farligt gods kan medföra. Utbildningen anpassas utifrån de möjliga
riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess
lastning och lossning.
Utbildningens mål är att ge kursdeltagarna kännedom om säker hantering
och nödåtgärder.

Anmälan

Utbildningslängd

Gå gärna in på vår hemsida för
utbildningar där Ni kan läsa
mer om enskilda utbildningstillfällen och anmäla Er.

Utbildningen är en halvdagsutbildning och genomförs på olika orter över
hela Sverige. På Alteas hemsida finner Ni utbildningstillfällen på en ort
nära Er.

Ni kan även anmäla Er
telefonledes på
tel. 013- 16 30 30

Efter kursen kommer Du som deltagare att erhålla ett skriftligt kursbevis
motsvarande kraven i lagstiftningen kring ADR 1.3.

Hör gärna av Er om Ni har
frågor eller önskar referenser
till våra utbildningar!

Utbildningsintyg
Utbildningsmaterial
Ett häfte med det viktigaste materialet kommer att delas ut vid kurstillfället.

Utvärdering av utbildningen
Efter utbildningen kommer en utvärdering att genomföras vars resultat
ligger till grund för fortlöpande förbättring av kursen.

