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Seminar 
om 
Farligt  
Gods  
 
Den 21. november 2012 
 
 
 

Fokus på den nye 
ADR-konvention 2013 
og 
 

 
 

Farerne ved sammenblanding af kemi 
 
 
Afholdes igen i år hos: 
Fredericia Messe- og Konferencecenter  
Vestre Ringvej 101 
7000  Fredericia 



Program 

           
         13.00 – 14.00 
                              Der sker da ikke noget ved at blande ………. vel ???     

                               
                              v/ John Lundsgaard, Cand. Scient. i kemi og biologi                  

          
          Et spændende og underholdende foredrag om de      
          farer der lurer på os, hvis vi ikke tænker os om, når vi  
          sammenblander dagligdagens kemi. 
 
          Hvilke forholdsregler skal med i overvejelserne ved  
          sammenpakninger og valg af emballager, når vi skal      
          sikre, at stofferne ikke reagerer farligt med hinanden og  
          med emballagen? 
 
          Hvilke forhold er vigtige at overveje, i forbindelse med  
          udarbejdelse af procedurer for korrekt indgriben ved  
          uheld og hændelser? 

      
          14.00 – 14.20 
                               Pause, eftermiddagskaffe og kage 
 
          14.20 – 15.30 
                               Lovgivningen i praksis. Et spændende indlæg fra  
                               Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. 
                               v/Torkil Hansen, Rigspolitiet 
 

           Politiets arbejde i forbindelse med ADR og farligt      
           gods, krydret med de sjove og usædvanlige  
           fortællinger fra dagligdagen. 
            
           Politiets kommende indsatsområder og ny lovgivning,  
           bl.a. vores nationale bekendtgørelse.  

                  
           Som altid forventes et behageligt møde med     
           ordensmagten. 

           
          15.30 – 16.00 

           Talerne er i panel, og der er mulighed for at        
           stille spørgsmål. 

 09.30-10.00 
                    Ankomst og registrering 

 

          
                    Kaffe, the, brød m.m. 

 

 
10.00 – 12.00 
                   Nyt i ADR 2013 
                   v/ Jesper Hornum,  Cantell 
 

        Nyhederne i ADR-konventionen 2013.    
              
        ADR 2013 rummer mange spændende og større     
        ændringer, der kan have betydelig indvirkning på     
        transportens forberedelse og gennemførsel i forhold til     
        tidligere.  
 
        Bl.a.: 

 
 Skærpede krav til sikkerhedsrådgiverens opgaver 

 Ændringer for transport af begrænsede mængder 

 Mange nye særlige bestemmelser 

 Nye bestemmelser om højrisikogods 

 Ny klassifikationsgruppe under gasser 

 Mange ændringer til emballering f.eks. af aerosoler 

 Nye mærkningskrav til emballager 

 Ændrede krav ved transport af tøris 

 Nye krav til sammenlæsning 

 Skærpede krav til chaufføruddannelse ved klasse 7 

 
Derefter et kort kig i ændringerne i IMDG Koden amdt.  
36-12, og IATA DGR 54th edition. 

                 
12.00 – 13.00 
                    Frokostbuffet 
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      Tilmelding  
 
 
Tilmelding kan ske via Cantell’s hjemmeside www.cantell.dk 
eller per e-mail til tilmeld@cantell.dk. 
 
Da vi gerne vil sikre alle en plads på seminaret, beder vi om 
tilmelding senest den 7. november 2012. 
 

 

             Pris 
 

 
Pris for deltagelse: 
 
                            Seminar                                      kr. 2.095,00 
                            Seminar inkl. ADR 2013*                kr. 2.995,00 
 
Ønsker du ikke at deltage i seminaret, kan du bestille ADR- 
konventionen til levering så snart den er igennem trykken,  
til en pris á 
                                                                              kr.   925,00                 
Alle priser er eksklusive moms. 
 
Såfremt du har spørgsmål til seminaret eller i øvrigt kan der 
rettes henvendelse til Cantell på telefon 7624 0048 eller via 
Cantell’s hjemmeside www.cantell.dk. 
 
 
* Den danske ADR er desværre ikke frigivet på tidspunktet for 
seminaret. Benytter du dig af tilbuddet på den samlede pakke 
med seminar og ADR-konvention, fremsendes ADR-konventionen 
portofrit så snart den er modtaget fra trykning. 
 
Vi forventer at have den nye ADR Konvention klar til afsendelse 
i begyndelsen af januar 2013. 
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