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Nyhedsbrev nr. 19. 2010 
 

Farligt gods seminar - Fokus på den nye  
ADR-konvention 2011 

Vi er nu færdige med at fastsætte programmet for seminaret omkring den nye ADR 2011. 
 
Den nye ADR-konvention 2011, rummer mange betydelige ændringer, der er gældende for såvel 
transportører som afsendere af farligt gods. Vi har derfor sammensat en spændende dag med fokus 
på den nye ADR-konvention, men også med meget aktuelle og interessante indlæg fra henholdsvis: 
 
 Viceberedskabschef Jes Damgaard Andersen fra Fredericia Brandvæsen, der med baggrund 

i nylig konkrete hændelser fortæller om Beredskabets håndtering og opgaver i forbindelse 
med uheld med farligt gods-transporter. 

 
 Torkil Hansen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, der vil give en konkret status på 

politiets arbejde i forbindelse med transport af farligt gods, herunder et indblik i statistikker 
og problemområder som de opleves ved politiets nationale kontroller. 

 
Disse personers daglige engagement med lovgivningen, giver god baggrund for et udbytterigt 
seminar, hvor de situationer og problemstillinger vi alle oplever i forhold til lovgivningen, bliver 
belyst, og naturligvis med fokus på de lovændringer, der træder i kraft i forbindelse med den nye 
ADR-konvention, og National Bekendtgørelse. 
 
Seminaret afholdes i Fredericia Messe- og Konferencecenter torsdag den 25. november 2010  
 
Du kan læse mere om seminarets indhold og en kort præsentation af talerne i den vedlagte folder. 
Har du ikke mulighed for at deltage i selve seminaret, kan du i folderen læse hvordan du bestiller 
den nye ADR-konvention. 
 
Tilmeld dig via telefon, mail eller benyt den særlige formular på www.cantell.dk 
 
Vi ser frem til at byde dig velkommen til en spændende dag i Fredericia. 
 
Med venlig hilsen 

Cantell 
 
 
 
Jesper Hornum 

 
 
 
For at udskrive folderen bør du sikre dig, at der er kryds i ”automatisk rotering og centrering” i Adobes printdialogboks 

 


