KURSUSBESKRIVELSE
LITHIUM AWARENESS
Instruktion i forsendelse af lithiumbatterier med lille kapacitet
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Kurset henvender sig til:
Alle ansatte i virksomheden, der er beskæftiget med forsendelse af små lithiumbatterier eller
udstyr med sådanne batterier, og som sendes efter undtagelsesbestemmelserne herom, som
landevejs-, sø- eller flytransport eller en kombination af disse transportformer. Sådanne batterier
optræder typisk i håndværktøj såsom skrue- og boremaskiner eller i form af batterier til laptops,
tablets eller mobiltelefoner, og i utallige andre produkter lige fra powerbanks til segboards.
Loven kræver:
At alle, der medvirker til forsendelse af lithiumbatterier med lav kapacitet som flyforsendelse, skal
være instrueret i de transportbestemmelser, der er gældende for den/de aktuelle forsendelser i
henhold til IATA 1.6. Personale, der medvirker til forsendelse af disse små lithiumbatterier af
landevejen eller som søtransport, skal følge særlige bestemmelser herfor. Disse særlige
bestemmelser er også anført i regelsættene for henh. landevej (ADR) og søtransport (IMDG) af
farligt gods. Det gælder bl.a. personale der klassificerer, identificerer, pakker, mærker, læsser og
aflæsser farligt gods, samt dem der udfylder dokumentation.
Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende
emner:









Batterier og udstyr omfattet af bestemmelserne
Ansvar og uddannelseskrav
Identifikation af lithiumbatterier
Godkendelsesattester
Defekte og kasserede batterier
Krævet dokumentation
Emballering og sammenpakning
Mærkningsbestemmelser

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete
situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte
af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmaterialet i videst muligt omfang tages
udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og
ansvarsopgaver.
Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter et kursushæfte. Kurset kan afholdes som virksomhedstilpasset kursus, hvor
materialet i videst muligt omfang tilrettes de produkter og situationer der er gældende i den enkelte
virksomhed.
Varighed:
Kurset afholdes som et heldagskursus og der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter
gennemført kursus.
Særlige forhold:
Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset. Kurset kan ikke betragtes som
kompetencegivende i henhold til farlig gods bestemmelserne formuleret i ADR kapitel 1.3, IMDG
kapitel 1.3 eller IATA Section 1.5.
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