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De kurser som presenteras i katalogen

tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. 

I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och

till vilka den vänder sig. Det framgår även vilkentill vilka den vänder sig. Det framgår även vilken

giltighetstid kursen har. 

Ytterligare kravkurser kan komma varför vi

uppdaterar katalogen med jämna mellanrum.

För vidare information och prisangivelse ring

K&M Affärsstöd 0243-25 70 02



ADR – farligt gods
Förare som transporterar farligt gods ska ha ett godkänt förarintyg som är 
utfärdat av Räddningsverket eller annan behörig myndighet. ADR-intyget 
är giltigt i 5 år och ska därefter förnyas.

Klassificering av farligt gods

Klassificeringssystemet är centralt i sammanhanget och ligger till grund 
för på vilket sätt en kemikalie kan transporteras. Farligt gods definieras i 
lagen och förordningen om transport av farligt gods, som kemikalier 
tillhörande någon av de nio klasserna (riskkategorier) enligt FN:s system.

Klasserna är:

- Klass 1 Explosiv vara

- Klass 2 Gaser

- Klass 3 Brandfarliga vätskor

- Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen- Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen

- Klass 4.2 Självantändande ämnen

- Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid 

kontakt med vatten

- Klass 5.1 Oxiderande ämnen

- Klass 5.2 Organiska peroxider

- Klass 6.1 Giftiga ämnen

- Klass 6.2 Smittförande ämnen

- Klass 7 Radioaktiva ämnen

- Klass 8 Frätande ämnen

- Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål 

(miljöfarlighetskriterier ingår i klass 9



ADR – Transport i anslutning till anläggnings-, byggnads-

eller industriarbete
Lagkrav för förare av anläggningsmaskiner som transporterar sin ”egen” 

dieseltank, typ mobil ADR-tank. Intyget är giltigt i 5 år.

Innehåll:

- Ansvarsfördelning

- Fordonsutrustning, Fordonsmärkning

- Transporthandlingar

- Förpackningar

- Farligt gods mängder

- Åtgärder vid olycka/spill

- Samlastning, Lastsäkring

Kurslängd: 5 tim

ADR- delaktiga i transport av farligt gods

ADR – Grund

Kursen är ett lagkrav för förare av fordon för styckegodstransporter 
av farligt gods enligt klassningen. Intyget giltigt i 5 år.

Innehåll: Enligt räddningsverkets kursplan 

Kurslängd: 3 dagar

ADR – Grund + Tank

Kursen är ett lagkrav för förare av tankbil. Intyget giltigt i 5 år.

Innehåll: Enligt räddningsverkets kursplan 

Kurslängd: 5 dagar

ADR – Grund, repetition

Innehåll: Enligt räddningsverkets kursplan

Kurslängd: 2 dagar

ADR- delaktiga i transport av farligt gods
Lagkrav för all personal delaktig i transporten (utom förare)

Ex. Säljare, transportledare, terminalarbetare, prissättare, etc

Innehåll:

- Ansvarsfördelning

- Fordonsmärkning, Fordonsutrustning

- Transporthandlingar, Förpackningar

- Farligt gods mängder, Samlastning

- Åtgärder vid olycka/spill

Kurslängd: 4 tim

ADR – Grund, repetition (data)

Innehåll: Enligt räddningsverkets kursplan 

Kurslängd: Varierar

ADR – Grund, repetition (data)

Innehåll: Enligt räddningsverkets kursplan 

Kurslängd: 2 dagar



Vägverksutbildningar
Säkerhet på Väg
Vänder sig till dig som arbetar med byggande, underhåll eller drift på 
allmänna vägar. Grundkrav för dem som arbetar på objekt där Vägverket är 
beställare. Kravet gäller från första arbetstimmen. Utbildningen ersätter 
tidigare Vägverksutbildningen Arbete på Väg och Tafiksäkerhet. Intyget är 
giltigt i 5 år
Innehåll
- Planering av vägarbete
- Information till trafikanter
- Din egen säkerhet
- Lagar regler och anvisningar
- Väghållarens och utförarens regler/ansvar
- Trafiksäkerhetsarbete,
- Arbetsmiljö, Grundläggande säkerhetskrav
- mm
Kurslängd: 1 dag

UtmärkningsansvarigUtmärkningsansvarig
Vänder sig till dig som vid något tillfälle skall ansvara för utmärkning vid 
arbete med byggande, underhåll eller drift på allmänna vägar. Kravkurs för 
utmärkningsansvariga. Intyget giltigt i 5 år
Innehåll:
- Planering av vägarbete
- Information till trafikanter
- Din egen säkerhet
- Lagar regler och anvisningar
- Väghållarens och utförarens regler/ansvar
- Trafiksäkerhetsarbete, Grundläggande säkerhetskrav
- Trafikanordningsplaner och utmärkning av vägarbete
Kurslängd: 2 dag



Hjälp på Väg
Vänder sig till dig som arbetar med byggande, underhåll eller drift på
allmänna vägar Kravkurs för dig som arbetar mer än 100 timmar på objekt 
där Vägverket är beställare. Intyget giltigt i 5 år.

Innehåll:
- Olika skador
- Psykiska reaktioner
- Brandkunskap med praktiska övningar
- Omhändertagande vid trafikolyckor med

praktisk övning
- mm

Kurslängd: 1 dag

Miljö
Vänder sig till dig som arbetar med byggande, underhåll eller drift 
på allmänna vägar. Kravkurs för dig som arbetar mer än 100på allmänna vägar. Kravkurs för dig som arbetar mer än 100
timmar på objekt där Vägverket är beställare. Intyget giltigt i 5 år.
Innehåll:
- Miljökraven i upphandling
- Vägverk och entreprenör
- Viktiga miljöproblem
- Miljöplaner
- Val av produkter
- Miljövarudeklaration
- mm
Kurslängd: 4 tim



Fordonsekonomi

Sparsam körning - för lastbilsförare
Konceptet bygger på idén att köra trafiksäkert och samtidigt reducera

bränsle- och fordonskostnader. En kurs som sparar mycket pengar åt

företaget. 

En av de viktigaste delarna i Eco Driving är uppföljningen, oavsett om

det är manuellt eller med hjälp av en fordonsdator så är det av yttersta

vikt att följa upp utbildningen om den ska ge bestående effekt. 

Sparsam körning - för maskinförare
Konceptet bygger på idén att köra trafiksäkert och samtidigt reduceraKonceptet bygger på idén att köra trafiksäkert och samtidigt reducera

bränsle- och fordonskostnader. Erfarenheten talar för att det är lättare

att spara bränsle i maskiner än med andra fordonstyper 

En av de viktigaste delarna i Eco Driving är uppföljningen, oavsett om

det är manuellt eller med hjälp av en fordonsdator så är det av yttersta 

vikt att följa upp utbildningen om den ska ge bestående effekt.



Övriga utbildningar

Heta arbeten
För att få utföra heta arbeten, svetsning, skärning, lödning, uppvärmning och 

arbete med rondell, kräver försäkringsbolagen att berörd personal är 

utbildad och certifierad. Certifikatet är giltigt i 5 år och skrivs ut av 

Brandförsvarsföreningen

Innehåll

- Försäkringsvillkor

- Säkerhetsregler

- Tillståndsfrågor

- Brandskyddsansvarig

- Brandteori

- Praktiska övningar med handbrandsläckare

Kurslängd: 1 dag

Grundläggande brandkunskap
Enligt den nya lagstiftningen när det gäller skydd mot olyckor har arbetsgivarenEnligt den nya lagstiftningen när det gäller skydd mot olyckor har arbetsgivaren

fått utökat ansvar när det gäller branskyddet. Enligt lagstiftningen skall

personal få information och utbildning i brandskydd. 

Innehåll

- Vikten av förebyggande brandskydd

- Intern kontroll

- Brandförlopp

- Förebygga brand

- Utrymningsregler

- Agera rätt vid brand

- Hur man larmar

Detta kursmaterial kan hyras för utbildning av egen personal ute hos delägarna

Kurslängd: 4 tim



Livsmedelstransporter
För att få transportera livsmedel för våra kunders räkning

kräver de i allt större utsträckning någon form av 

Livsmedelshygienisk utbildning.

Utbildningen betonar vikten av obruten kylkedja. 


