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Bestemmelser for eksaminander om eksamen for
sikkerhedsrådgivere
Anvendelsesområde mv.
1. Bestemmelserne finder anvendelse på grundlæggende eksaminer, udvidelseseksaminer og
repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes i medfør af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods
(sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen).
2. Administrationen af eksamensordningen, herunder afholdelse af grundlæggende eksaminer,
udvidelseseksaminer og repetitionseksaminer samt udstedelse og fornyelse af beviser, varetages af
Beredskabsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i fællesskab.
Eksamens omfang og indhold
3. Grundlæggende eksamen omfatter transportformerne vej eller vej/jernbane efter eksaminandens valg.
Repetitionseksamen udbydes tillige alene for transportformen jernbane. Udvidelseseksamen omfatter vej
eller jernbane og udvider gyldigheden af et eksisterende bevis med den valgte transportform. Bindende
valg af transportform(er) sker ved tilmeldingen. Eksamen dækker alle fareklasser.
4. Eksamen er skriftlig og afholdes på dansk. Besvarelse af eksamensopgaverne kan ske på enten dansk,
svensk eller norsk. Besvarelsen af opgaverne skal dog i alle tilfælde ske ud fra de i Danmark gældende
regler mv. I overgangsperioder ved indførelsen af nye regler skal den ved besvarelsen til grund lagte
udgave af ADR/RID angives på besvarelsen (fx ADR 2017).
5. Sikkerhedsrådgivereksamen består af to dele (prøver):
a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).
b) Undersøgelse af et konkret tilfælde (Case–study opgave).
6. Udvidelseseksamen og repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består dog alene af del a) Besvarelse
af spørgeskema (Multiple-choice opgave).
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7. Eksamensdel a) (Multiple-choice opgaven) består af mindst 40 spørgsmål med flere svarmuligheder,
hvoraf mindst én, men også flere (evt. alle), kan være rigtige. Et spørgsmål anses kun for korrekt
besvaret, såfremt alle delsvar er rigtige.
Der sættes X ud for alle de svarmuligheder, som eksaminanden anser for rigtige i forhold til opgavens
spørgsmål. Kun brugen af ”X” accepteres som positivt svar.
Varigheden af Multiple-choice opgaven er 150 minutter – regnet fra omdeling af opgaven.
Indholdet i grundlæggende eksamen, udvidelseseksamen og repetitionseksamen for vejtransport vil
være 40 spørgsmål, der relaterer sig til vejtransport. Indholdet i udvidelseseksamen og
repetitionseksamen for jernbanetransport vil være 40 spørgsmål, der relaterer sig til jernbanetransport.
I en kombineret eksamen for vej- og jernbanetransport vil der være 15 spørgsmål, der relaterer sig til
vejtransport og 15 spørgsmål, der relaterer sig til jernbanetransport. Endvidere vil der være 10
grundlæggende spørgsmål, der relaterer sig til både vej- og jernbanetransport.
Spørgsmålene omfatter emnerne anført i bilag 1, nr. 5 og 6, i sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen.
8. Eksamensdel b) (Case–study opgaven) består af en beskrivelse af et konkret tilfælde med tilhørende
spørgsmål inden for det i bilag 1, nr. 7, i sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen nævnte transportform(er).
Eksaminanden besvarer med egne formuleringer de stillede spørgsmål i opgaven.
Varigheden af Case–study opgaven er 150 minutter – regnet fra omdeling af opgaven.
Indholdet i eksamen for vejtransport vil relatere sig til vejtransport.
I en kombineret eksamen for vej- og jernbanetransport vil indholdet relatere sig til enten vej- eller
jernbanetransport eller til begge transportformer.
9. Frokost- og hvilepausen mellem de to eksamensdele har en varighed på 60 minutter.
Hjælpemidler
10. Det er til eksamen kun tilladt at medbringe internationale og nationale regler, der vedrører transport af
farligt gods, som skriftlige hjælpemidler. På www.brs.dk kan findes en litteraturliste med angivelse af de
regler, som eksamensopgaverne kan vedrøre. Medbringelse af tidligere eksamensopgaver eller
kompendier indeholdende opgavebesvarelser eller rettevejledninger til tidligere eksamensopgaver og
lignende er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at medbringe elektronisk udstyr, der kan oprette kontakt til omverdenen, såsom
mobiltelefon, pc, tablet mv.
11. Eksaminander skal selv medbringe eget eksemplar af den gældende ADR til en eksamen, der omfatter
vejtransport, og eget eksemplar af den gældende RID til en eksamen, der omfatter jernbanetransport.
Eksaminander skal selv medbringe skrive- og korrekturværktøj samt evt. øvrige hjælpemidler, såsom en
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lommeregner. Der udleveres papir mærket med eksamenssted, som eksaminanden skal anvende til
opgavebesvarelsen.
12. Eksaminanden må under hele eksamenen ikke modtage anden hjælp eller benytte andre hjælpemidler
end de tilladte.
Eksamens gennemførelse
13. Alle eksaminander skal medbringe tydelig billedlegitimation i form af pas eller kørekort.
14. Adgangsbetingelser til en udvidelseseksamen eller en repetitionseksamen er desuden et gyldigt bevis for
sikkerhedsrådgivere. For repetitionseksamen skal det gyldige bevis som minimum omfatte de(n)
transportform(er), som man har tilmeldt sig.
15. En eksaminand har ret til at deltage i en eksamen, når Beredskabsstyrelsen har fremsendt en
bekræftelse på vedkommendes deltagelse i den pågældende eksamen på grundlag af, at
adgangsbetingelserne, herunder kravet om rettidig betaling, er opfyldt, og når eksamensvagten har
godkendt dokumentationen efter pkt. 13.
16. En eksaminand, der møder efter eksamen er påbegyndt, jf. pkt. 17, har ikke krav på at deltage i
eksamen. Eksamensvagten kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis eksamensvagten anser det for
udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om eksamensopgaven, og finder, at
forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende. Eksamensvagten noterer på
den udleverede opgave det tidspunkt, da den pågældende fik udleveret opgaven.
17. Eksamen er påbegyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Ingen eksaminand må herefter forlade
eksamenslokalet uden ledsagelse, medmindre den pågældende afbryder sin eksamen.
Det er eksaminandens pligt ved uddelingen af opgaverne at kontrollere, at vedkommende har fået
udleveret en opgave, der er mærket med den valgte transportform. Det ved tilmeldingen foretagne valg
kan ikke omgøres.
18. Eksaminanderne må under prøverne ikke samtale med hinanden. Al henvendelse skal ske til
eksamensvagterne. Såfremt en eksaminand ønsker at forlade eksamenslokalet midlertidigt under
prøverne, skal vedkommende ledsages af en eksamensvagt.
Eksaminanderne må gerne samtale i frokost- og hvilepausen.
19. Forlades eksamenslokalet under prøverne uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en eksamensvagt,
betragtes dette som afbrydelse af eksamen.
20. Alle eksemplarer af opgaverne skal forblive i eksamenslokalet og indsamles af eksamensvagten ved
prøvens afslutning. Eksaminanderne må ikke medtage opgaver eller besvarelser – ej heller kopier eller
affotograferinger heraf eller kladder.
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21. En eksaminand, der under prøveforløbet efter påtale fortsat forstyrrer prøven eller på anden måde groft
overtræder disse bestemmelser, skal af eksamensvagten bortvises fra eksamen.
22. En eksaminand, der gribes i et uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand
hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra eksamen.
23. Hvis det konstateres, at en besvarelse af en opgave eller en prøve, uretmæssigt ikke er udarbejdet af
eksaminanden, eller at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en
opgave, skal eksaminanden udelukkes fra eksamen.
24. Eksaminander, der ikke gennemfører eksamen grundet de i pkt. 19 – 23, angivne forhold, har fortabt
det for deltagelse i eksamen betalte beløb, ligesom der ikke sker bedømmelse af evt. afleveret materiale.
Aflevering af besvarelse
25. Når en eksaminand ønsker at aflevere sin besvarelse, skal en eksamensvagt tilkaldes. Aflevering kan dog
ikke ske de sidste 30 minutter før en prøve er afsluttet.
26. Alt materiale skal afleveres, også kladder og ikke brugt udleveret mærket papir. Eksaminanden afgør
selv, hvilket materiale der skal bedømmes, dog skal opgavebesvarelsen være på det udleverede papir, jf.
pkt. 11. Det skal klart fremgå, hvad der ønskes bedømt af det afleverede materiale.
Besvarelsen skal være forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt være
underskrevet af eksaminanden og en eksamensvagt. Eksamensvagten skal tillige påføre besvarelsen
oplysning om tidspunktet for afleveringen.
Sygdom og andet fravær
27. Såfremt eksaminanden er blevet forhindret i at deltage i eksamen på grund af sygdom eller andet, kan
eksaminanden deltage i en ny eksamen mod betaling af det for eksamensdeltagelse fastsatte beløb, jf. §
13 i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.
Det er dog en forudsætning for deltagelse i en ny eksamen, at adgangsbetingelserne til den nye
eksamen er opfyldt, herunder at eksaminanden for så vidt angår udvidelseseksamen og
repetitionseksamen fortsat har et gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis.
Ny eksamen
28. Hvis eksamen ikke er bestået i henhold til reglerne, herunder hvis kun den ene eksamensdel er bestået,
kan eksaminanden deltage i en ny eksamen omfattende begge eksamensdele.
Det er en forudsætning for deltagelse i en ny eksamen, at adgangsbetingelserne til den nye eksamen er
opfyldt, herunder at eksaminanden for så vidt angår udvidelseseksamen og repetitionseksamen fortsat
har et gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis.
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29. Deltagelse i en ny eksamen efter pkt. 28 kan ske mod betaling af det for eksamensdeltagelse fastsatte
beløb, jf. § 13 i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.
Beståelseskriterier
30. Begge deleksamener inden for de(n) valgte transportform(er), jf. pkt. 3 og 5, skal bestås for at opnå
eksamensbevis ved en grundlæggende eksamen.
Ved en udvidelseseksamen eller repetitionseksamen skal eksamensdel a) (Multiple-choice opgaven)
inden for de(n) valgte transportform(er) bestås for at udvide hhv. forny eksamensbeviset.
31. For at bestå eksamensdel a) (Multiple–choice opgaven) i vejtransport, jf. pkt. 5, litra a, skal mindst 60 %
af de stillede spørgsmål være korrekt besvarede. Ud af 40 spørgsmål skal der således være i alt mindst
24 korrekt besvarede spørgsmål.
For at bestå eksamensdel a) (Multiple–choice opgaven) i jernbanetransport, jf. pkt. 5, litra a, skal mindst
60 % af de stillede spørgsmål være korrekt besvarede. Ud af 40 spørgsmål skal der således være i alt
mindst 24 korrekt besvarede spørgsmål.
For at bestå eksamensdel a) (Multiple–choice opgaven) i en kombineret eksamen for vej- og
jernbanetransport, jf. pkt. 5, litra a, skal mindst 60 % af de stillede spørgsmål være korrekt besvarede.
Ud af de 40 spørgsmål skal der således være i alt mindst 24 korrekt besvarede spørgsmål, heraf mindst
- 9 korrekt besvarede spørgsmål i vejtransportdelen og mindst
- 9 korrekt besvarede spørgsmål i jernbanetransportdelen.
32. For at bestå eksamensdel b) (Case-study opgaven), jf. pkt. 8, skal besvarelsen vise, at eksaminanden
udover den faglige viden kan arbejde selvstændigt og besidder de færdigheder, herunder analytisk sans,
prioriterings- og organiseringsevne, systematik, formuleringsevne mv., der er nødvendig for i praksis at
kunne udfylde et job som sikkerhedsrådgiver. For hvert delspørgsmål er angivet det maksimalt opnåelige
antal point for besvarelsen af spørgsmålet. Summen af opnåelige point for samtlige stillede delspørgsmål
i opgaven er 100 point. For at bestå Case-study opgaven kræves mindst 60 point.
Udstedelse af eksamensbevis m.v.
33. Resultatet af eksamen vil som hovedregel foreligge 5 uger efter eksamens afholdelse.
34. Eksamensdel a) (Multiple-choice opgaven) og eksamensdel b) (Case-study opgaven) bedømmes med
karakteren bestået eller ikke bestået.
Når en eksaminand har bestået begge eksamensdele inden for de(n) samme transportform(er), jf. pkt.
3, udstedes et bevis i overensstemmelse med modellen i underafsnit 1.8.3.18 i henholdsvis ADR og RID.
Når en eksaminand ved en udvidelseseksamen har bestået eksamensdel a) (Multiple-choice opgaven)
udstedes et nyt sikkerhedsrådgiverbevis for begge transportformer i overensstemmelse med modellen i
underafsnit 1.8.3.18 i henholdsvis ADR og RID.
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Når en eksaminand ved en repetitionseksamen har bestået eksamensdel a) (Multiple-choice opgaven)
udstedes et nyt sikkerhedsrådgiverbevis for de(n) valgte transportform(er) i overensstemmelse med
modellen i underafsnit 1.8.3.18 i henholdsvis ADR og RID.
Eksaminander, der ikke har bestået eksamen, meddeles dette skriftligt.
35. Gyldighedsperioden for beviset er 5 år.
36. Ved bestået udvidelseseksamen vil gyldighedsperioden for det udvidede eksamensbevis forblive uændret
i forhold til det gældende eksamensbevis.
37. Bevisets gyldighed kan forlænges ved udstedelse af et nyt sikkerhedsrådgiverbevis for en ny 5-årig
periode, såfremt sikkerhedsrådgiveren inden for det sidste år før bevisets udløbsdato består en
repetitionseksamen.
Den nye gyldighedsperiode skal begynde ved bevisets udløbsdato.
Klage
38. Klager over bedømmelse af eksamen samt klager over eksamensforløbet kan af en eksaminand
indbringes for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Ikrafttræden
39. Bestemmelserne træder i kraft 1. januar 2019.
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