Romerike Buss og Trailerskole AS
Dyrskuevegen 18, 2040 Kløfta
Telefon: 63 94 35 80
Mail: post@rbt.as
Web. www.rbt.as
Foretaksregisteret: 989 004 115

ADR
Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende ADR kurs, og inviterer deg med dette til neste kurs.
ADR-Grunnkurs vil gå følgende dager:

Kurspris kr. 4.200,- (NLF - 20%)

*
Fredag
03.05.19
kl. 15.00 - 21.00
*
Lørdag
04.05.19
kl. 09.00 - 15.00
*
Mandag
06.05.19
kl. 16.30 - 21.00
*
Tirsdag
07.05.19
kl. 16.30 - 21.00
Prisen inkluderer lunsj fredag og lørdag.
ADR-Tankkurs vil gå følgende dager:
*
*

Mandag
Tirsdag

06.05.19
07.05.19

Repetisjon
Praktiske øvelser

Kurspris kr. 4.100,- (NLF - 20 %)

kl. 09.00 - 16.00 teori
kl. 08.00 - 15.00 teori

kl. 16.30 - 21.00 Praktiske øvelser

Prisen inkluderer lunsj mandag og tirsdag.
ADR-KL1 – Eksplosiver vil gå følgende dag:
Prisen inkluderer lunsj
*

avholdes etter forespørsel.

ADR-KL7 – Radioaktivt.
*

Kurspris kr. 2.500,- (NLF - 20 %)

Kurspris kr. 2.500,- (NLF - 20 %)

avholdes etter forespørsel.

NB!
For å gjennomføre ADR-Tankkurs, ADR klasse 1 eller klasse 7, må du ha gyldig ADR-grunnkurs
(stykkgodskurs). Prøven må være bestått ved Trafikkstasjonen. Alternativt er å ta grunnkurs og
tankkurs og/eller klasse 1 og/eller klasse 7 som et sammensatt kurs, og derved en felles prøve for
grunn og tank og/eller klasse 1 og/eller klasse 7.

For at kurset skal godkjennes, må man møte alle dager!
Ta med "uteantrekk" til de praktiske øvelsene (kjeledress, støvler og hansker), da vi ikke har mulighet
for utlån!
Ønsker du å delta på kurset fyll ut vedlagte påmelding og send eller faks denne tilbake til oss snarest
mulig, så vi kan reservere plassen din.
Betalingsbetingelser:
Ved mottatt påmelding sender vi deg faktura, med 1 ukes betalingsfrist. Skal arbeidsgiver, NAV e.l.
dekke utgiftene til kurset må det vedlegges bekreftelse på det. Vi vil da sende faktura til oppgitt
adresse. Attest på gjennomført kurs, utleveres ved registrert betaling.
Påmeldingen er bindende og må være oss i hende 10 dager før kursstart.
Med vennlig hilsen
Marit Grønvold
Romerike Buss og Trailerskole A/S

ADR, transport av farlig gods:
Førere av kjøretøy som transporterer farlig gods skal ha kompetansebevis utstedt av vedkommende
myndighet som i Norge er Trafikkstasjonen, Statens Vegvesen. Kompetansebeviset skal bekrefte at de
har deltatt på et opplæringskurs og bestått en prøve i de spesielle bestemmelser som skal være oppfylt
under transport av farlig gods.

Førere av kjøretøyer som transporterer farlig gods skal gjennomgå et grunnleggende opplæringskurs.
Opplæringen skal gis i form av et kurs som er godkjent av vedkommende myndighet. Hovedhensikten
med opplæringen er å gjøre førere oppmerksom på de farer som er forbundet med transport av farlig
gods, samt å gi dem de nødvendige, grunnleggende kunnskaper for å redusere sannsynligheten for at et
uhell vil inntreffe samt, om et uhell likevel skulle inntreffe, være kvalifisert til å ta de nødvendige
forholdsregler for å begrense omfanget av ulykken av hensyn til egen så vel som publikums sikkerhet
og til miljøet.

Minste varighet for den teoretiske delen av alle førstegangskurs eller del av kombinert kurs skal
være som følger:
*

Grunnleggende kurs
18 undervisningstimer

*

Spesialiseringskurs for transport i tanker
12 undervisningstimer

*

Spesialiseringskurs for transport av stoffer
og gjenstander av klasse 1
8 undervisningstimer

*

Spesialiseringskurs for transport av
radioaktivt materiale av klasse 7
8 undervisningstimer

Det kreves ytterligere undervisningstimer for de praktiske øvelsene, antallet vil variere avhengig av
antall førere som deltar i opplæringen. De individuelle, praktiske øvelsene skal foregå i tilknytning til
den teoretiske opplæringen og skal minst omfatte førstehjelp, brannslukking og opptreden ved
uhell/ulykke.

Romerike Buss og Trailerskole AS
Dyrskuevegen 18 – 2040 Kløfta
Telefon: 63 94 35 80
Mail.: post@rbt.as.
Web.: www.rbt.as
Foretaksregisteret: 989 004 115

ADR-Grunnkurs
ADR Tankkurs
ADR klasse 1 og ADR klasse 7

03.05.19
06.05.19
på forespørsel

Navn:
Adr.:
Postnr./Sted
Mob.nr:
F.dato:
Mailadresse:___________________________________
Jeg ønsker å gå følgende kurs:
❑ ADR-Grunnkurs inkl oppgavesamling

kr. 4.200,- (NLF – 20%)

❑ ADR-Tankkurs inkl oppgavesamling

kr. 4.100,- (NLF - 20%)

❑ Sammensatt ADR-Grunnkurs og ADR-Tankkurs

kr. 7.000,-

❑ ADR klasse 1

kr. 2.500,- (NLF - 20%)

❑ ADR klasse 7

kr. 2.500,- (NLF - 20%)

❑ ADR-håndboken (2017)

kr. 730,-.

Dersom firma/NAV kontor skal dekke kurset, vennligst fyll ut nedenfor.
Firma:
Fakt.adr:
Postnr./sted:
Tlf.:
Mailadr.for faktura:________________________
Org.nr:__________________________________
Kont.pers:
NLF-nummer(må oppgis for å få rabatt):
Innkjøpers forpliktende underskrift:
(Dette er den i bedriften som har tillatelse av styret i sin bedrift til å gjøre innkjøp av denne art)

