
Vad betyder siffrorna på ADR-intyget? 
Ett svenskt ADR-intyg följer bestämmelserna i delavsnitt 8.2.2.8 i ADR-S, och har följande utseende: 

Framsida   Baksida 

  

Framsidan innehåller personlig information såsom personnummer, namn och födelsedatum m.m. 
Där framgår också vilken giltighetstid det är på ADR-intyget. 

På baksidan framgår vilken behörighet föraren har att transportera farligt gods.  
Det finns två rubriker, ”9” och ”10”. 

 

De siffror som räknas upp under varje rubrik anger de klasser av farligt gods som föraren har 
behörighet att transportera, i tank och i annat än tank. Ett ADR-intyg med enbart grundbehörighet 
har därför inga siffror under rubriken ”9.TANK”. Och under rubriken ”10.ANNAT ÄN I TANK” 
finns för grundbehörighet enbart siffror för klasserna 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 och 9. En 
grundbehörighet saknar siffran ”1” för explosiva ämnen och föremål och siffran ”7” för radioaktiva 
ämnen. 

På ADR-intyget på bilden ovan har föraren alla behörigheter. Det innebär att personen kan vara 
förare av ett fordon som transporterar farligt gods 

 i klasserna 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 och 9 (grundbehörighet, i vissa fall även 
kallad styckegods), 

 explosiva ämnen och föremål i klass 1, 
 radioaktiva ämnen i klass 7, och 
 farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 

liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i 
tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 
liter. 

 

  



Saknas siffran ”1”  

      

får föraren inte transportera explosiva ämnen och föremål i klass 1. 

Saknas siffran ”7”   

    

får föraren inte transportera radioaktiva ämnen i klass 7. 

Siffrorna på baksidan av ADR-intyget innebär alltså vilka klasser av farligt gods som föraren får 
transportera. 

 

Om samma siffror, eller klasser, finns uppräknade även på den vänstra sidan under 
”9. TANK” 

 

får föraren även transportera farligt gods i tank. 


