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MÅLGRUPPE: 

Chauffører med operative opgaver, administrative medarbejdere inden for 

ordremodtagelse og planlægning, kørselsforvaltere og planlæggere samt 

selvstændige vognmænd. 

MÅLENE MED KURSET: 

Når du har gennemført kurset, har du den nødvendige teoretiske viden om 

færdselslovens regler og bestemmelserne om blokvognstransport, forskellige 

blokvognsopbygninger, anhugning samt vejkort med signaturforklaringer og det 

særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter. Du er dermed i 

stand til at planlægge og gennemføre maskintransporter med blokvogn ad den 

fastlagte rute, og således at blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke 

overskrides. 

Du kan i dit daglige arbejde læsse, surre og opklodse maskingods korrekt ved hjælp 

af spil. 

Du kan også betjene forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt 

betjente ramper, og du kan sørge for korrekt understøtning af blokvognen samt 

afmærkning af udragende godstyper. 

Du kan søge om transporttilladelser, udføre eftersyn af blokvognstoget før 

transporten, og du udviser særligt hensyn til dine medtrafikanter under kørslen. 

 

ØVRIGE OPLYSNINGER 

AMU-kursusmål: 45111 – Blokvognskørsel 

Varighed: 5 dage 

Mødested: EUC Lillebælt 

Mødetid: Kl. 8.20 – 15.44 

Pris: Du kan se prisen samt tilmelde dig kurset på www.eucl.dk eller 

www.efteruddannelse.dk 

Kursusbevis udstedes efter tilfredsstillende gennemførelse af kurset. 

Der udbetales VEU-godtgørelse efter de normalt gældende regler. 

Vi kan tilbyde overnatning inkl. morgenmad til en rimelig pris – fuld forplejning kan 

tilkøbes efter ønske. 

SOM CHAUFFØR SKAL DU BÅDE 
TAGE HENSYN TIL DE GÆLDENDE 
REGLER, SIKKERHEDEN OG DINE 
MEDTRAFIKANTER, NÅR DU 
PLANLÆGGER OG UDFØRER 
TRANSPORTER MED BLOKVOGN 
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