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DEKRA Sikkerhedsrådgivning 3
1.  Formål: Sikre kendskab til at visse produkter, f.eks.  

serpentinespray, kan sendes i henhold til reglerne om  
”begrænset mængde”. 

2.  Ansvar: De medarbejdere der afsender godset med lastbil fra 
lager.

3.  Begrænset mængde: Hvis kartonner er mærket således som 
nedenfor, kan godset sendes på lempeligere vilkår. Når dette 
mærke er på kartonen, viser det, at den kan sendes under et  
begreb i farligt gods reglerne som hedder ”begrænsede  
mængder”.

UN nr. 1950 er nummeret for spraydåser. Der er i 
så fald tale om gods, som fabrikanten har embal- 
leret på en bestemt måde, med hensyn til vægten 
af den enkelte karton, indholdet i den enkelte 
spraydåse og antallet af dåser.

Afsendere af farligt gods emballeret i begrænsede mængder skal 
forud for transport på en sporbar måde informere transportø-
ren om bruttovægten af det gods, der skal transporteres.

4.  
 

Antallet af kartoner i en varevogn/lastbil eller vogntog er 
ubegrænset, dvs. det er tilladt at fylde køretøjerne helt op med 
kartoner mærket som begrænset mængde.

5.  Skilte på køretøjer/container ved transport af ”Begrænsede 
mængde”(LQ).

Der er krav om at transporterende enheder, 
med en tilladt totalvægt på over 12 tons, som 
transporterer LQ, i mængder over 8 tons, skal 
mærkes for og bag med:

Mærkningen skal være umiddelbart synlig og læselig og kunne 
modstå forskellige vejrforhold uden nævneværdig forringelse. 
Størrelse: Minimum 25 x 25 cm.

(Med mindre de i forvejen er mærket med orange skilte jf. kap. 5.3.2) 
dvs. af transporten i forvejen køres som en farligt gods transport.

Containere, transporteret på transporterende 
enheder med en tilladt totalvægt over 12 tons, og 
hvor den samlede bruttovægt LQ-gods er over 
8 tons, skal på alle 4 sider være mærket med.

Sker transporten som led i en transportkæde, 
hvori der indgår en søtransport, skal CTU´er 
uanset den transporterende mængde, under 
søtransport mærkes på alle 4 sider med denne: 
(Med mindre de allerede er mærket med fare-
sedler jf. kap. 5.3.1 dvs. containeren i forvejen 
indeholder farligt gods). Container må være 
mærket i overensstemmelse med IMDG 3.4 hvis 
transporten inkluderer søtransport.

6.  Uddannelse: Chaufføren skal ikke være i besiddelse af et ADR 
kursusbevis, men skal have funktionsspecifik uddannelse i  
henhold til kap. 1.3 i ADR.
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Procedure for transport 
efter regler om 
begrænsede mængder




