
 

  



  
VILKA VI ÄR 
SäkerhetsRådgivarna AB är ett av Sveriges ledande utbildnings- och 
tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens 
affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom 
kemikaliehantering och farligt avfall.  

Bolaget är beläget i Göteborg men har hela Norden som sin arbetsplats. 
Bland våra kunder finns allt ifrån mindre företag till globala koncerner 
samt myndigheter, organisationer, kommuner och högskolor. De 
återfinns inom branscher såsom kemi, fordon, läkemedel, rederi, avfall, 
transport och logistik med flera. Tillsammans skapar vi säkrare 
transporter av farligt gods. 

 

VÅRT SÄTT 
Vi tror på att ha en stark utmanarattityd och ge det där lilla extra. Vi 
brinner för farligt gods, det kan låta som en klyscha men säger 
egentligen allt. När du anlitar oss får du mer än en utbildning, en analys 
eller ett råd. Vi har i alla år arbetat med hjärtat. Vi har alltid varit måna 
om schyssta affärer. Det innebär inte att vi arbetar gratis, men vi ger 
alltid det lilla extra som du kanske inte ens frågade om, men som vi vet 
att du behöver och har nytta av. Konsekvensen av vårt sätt att arbeta är 
att vårt naturliga kontaktnät är stort, kunderna är återkommande och 
känner trygghet i det vi levererar. 

 

FOKUS PÅ FARLIGT GODS 
Transport av farligt gods är ryggraden i vår verksamhet. För att kunna 
sätta farligt gods i rätt sammanhang krävs kunskap i angränsade 
ämnesområden såsom kemi och miljö, farligt avfall, risker, transport och 
logistik, arbetsmiljö och transportsäkerhet. Vi kan helheten och då blir 
det enkelt att se likheter, skillnader och detaljer. Detta har vi gjort sedan 
start och gör fortfarande varje dag.  

 

DELTAR OCH PÅVERKAR 
Vi har alltid varit aktiva och påverkat farligt gods branschen i Sverige. 
Genom att se helheten och att jobba med alla fyra transportslag. Genom 
att lämna remissvar till kommande föreskrifter och delta i förmöten hos 
myndigheter. Genom att ha utbildat och följt Sveriges 
säkerhetsrådgivare sedan start. Genom att vara initiativtagare till 
branschförening för säkerhetsrådgivare (SFGS) och vårt engagemang i 
andra branschorganisationer. Genom att anordna farligt gods 
konferenser. Genom att vara flitigt anlitade föreläsare både i Sverige och 
internationellt. 

 

TJÄNSTER 
Vårt tjänsteutbud är brett och anpassas 
efter kundens behov. Vi jobbar med allt 
från enskilda frågor till ledningssystem för 
farligt gods.  
 

Farligt gods support  
Rådgivning ges direkt per telefon eller 
via serviceavtal 

Säkerhetsrådgivare - extern  
Anlita en av våra rådgivare som er 
externa säkerhetsrådgivare 

Farligt gods revision 
Vår analys av er verksamhet ger er 
säker hantering och lagefterlevnad 

Regelverk för alla transportslag 
ADR, RID, IMDG-koden, ICAO-TI,  
IATA-DGR, FN-rekommendationer m.fl. 

Abonnemang på regelverk 
Vi bevakar utgivningen och 
levererar nya utgåvor, ändringar 
och rättelser 

Emergency contact 
Våra experter på farligt gods håller 
jouren för era farligt gods sändningar 

Transportinstruktioner 
Vi utarbetar instruktioner för den som 
förbereder och lämnar farligt gods  

Transporthandlingar för farligt gods 
Formulär och mallar 

Etiketter, storetiketter och märken  
Beställ dina etiketter hos oss 

Framtagande av broschyrer, 
checklistor, rutiner m.m. 
Tydliga, pedagogiska och lättförståeliga 

Kemikaliesäkerhet 
Våra kemikalierådgivare hjälper er med 
säkerhetsdatablad, Reach, CLP 

Farligt avfall 
Vi hjälper er reda ut kraven vid 
hantering och transport av farligt avfall 



  

SäkerhetsRådgivarna AB 
startar. Det första 
företaget i Sverige med 
säkerhetsrådgivaren i 
fokus.  

De första kullarna av säkerhetsrådgivare 
går våra utbildningar och klarar sin 
examination. Vi är delaktiga på mässan 
Farligt Gods, Logistik & Transport, 
Svenska Mässan i Göteborg. 

 

Bevakar 
omarbetning 
av ADR/RID i 
Bryssel. 

 

Ansvariga för konferens 
”Transport av farligt 
gods” på Logistik & 
Transport, Svenska 
Mässan i Göteborg.  

 

Anordnar special-
seminarier för farligt 
gods, «Ansvar», «Nya 
avsändardefinitionen», 
«Multimodala 
transporter». 

Nya regler om 
transportskydd för 
farligt gods träder i 
kraft vi följer upp 
med flera 
specialseminarier.  

 

Lagen och förordningen 
om transport av farligt 
gods skrivs om. Vi är 
delaktiga i remiss-
arbetet. 

 

Talare på International 
Conference in Riga, Practical 
experience of how to organize 
IMDG Code in port area. 

 

1998                 1999  2000 

2003                      2002                       2001               2004 

2005                     2006                     2008                2009  

 

VÅR HISTORIA I KORTHET 
Vi har arbetat långsiktigt från dag ett och är stolta att företaget efter alla dessa år fortfarande har behållit 
sitt signum; den speciella blandningen av kompetensbredd, ett positivt arbetssätt, pedagogik och starkt 
engagemang. Idag är vi ett av de starkaste företagen i vår bransch. Här kommer några glimtar genom åren.  

 

2016                 2015                  2013                       2011 

2018                   2019                  2021                  2022         2023 

Utvärderar kommande lagstiftning 
för säkerhetsrådgivare. Förbereder 
utbildning av blivande säkerhets-
rådgivare i nära samarbete med 
Räddningsverket.  

Vi har utbildat 
säkerhetsrådgivare 
i 20 år. Arbetar aktivt i 
föreningen SFGS och 
arrangerar fjärde 
Farligt gods 
konferensen.  

 

Vi är inte bara säkerhetsrådgivare - vi är SäkerhetsRådgivarna! 

Vi tar fram unika 
e-utbildningar 
anpassade efter 
kundens rutiner 
för farligt gods. 

Ansvarar för planering och 
genomförande av konferensen 
”Transport av farligt gods” på 
mässan för Logistik & Transport 
i Göteborg. 

Vi är författare i 
Prevents lärobok 
Transport av 
farligt gods.  

 

Vi firar att vi 
har utbildat 
säkerhetsrådgivare 
under 10 år. 

 

Talare på International 
Dangerous Goods 
Conference 
Copenhagen - DGTA, 
experiences from 
multimodal transport. 

Den första Farligt 
Gods Konferensen 
äger rum, vi är en  
av arrangörerna.  

Vi initierar och 
startar bransch-
föreningen SFGS, 
Säkerhetsrådgivare 
för farligt gods i 
Sverige. 

Vi arrangerar den 
femte Farligt gods 
konferensen.  

 

Företaget firar  
20-årsjubileum.  
Vi arrangerar den 
tredje Farligt Gods 
Konferensen.  

 

Företaget firar 
25-årsjubileum.  



 UTBILDNING 
SäkerhetsRådgivarna AB erbjuder ett gediget utbildningsprogram inom farligt gods området. Oavsett 
om du är nybörjare eller arbetat länge så har vi kurser som kan hjälpa dig.  
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ADR - Vägtransport av farligt gods 

RID - Järnvägstransport av farligt gods 

IMDG - Sjötransport av farligt gods 

IATA-DGR - Lufttransport av farligt gods 

Säkerhetsrådgivarens uppgifter 

Repetition inför examination 

Litiumbatterier - Grund 

Litiumbatterier - Luft 

Farligt gods – Farligt avfall 

Klassificering av farligt gods 

Transportskydd 

Begränsad mängd (limited quantity) 

Farligt gods för förpackare 

Farligt gods dokumentation 

Transport av radioaktiva ämnen (klass 7) 

KURSER 

ADR/RID – Repetition landtransport 

IMDG – Repetition sjötransport 

IATA-DGR – Repetition lufttransport 

REPETITIONSKURSER 

Vi har ett utbildningsprogram speciellt 
anpassat både för blivande säkerhets-
rådgivare och för dem som vill förbli 
säkerhetsrådgivare. Vår utbildning ger dig de 
kunskaper du behöver inför din examination 

SÄKERHETSRÅDGIVARE 

Vi kan farligt gods reglerna, är proffs på 
utbildning och har stor erfarenhet av olika 
verksamheter. Oavsett ert behov kan vi 
hjälpa er att anpassa och genomföra en 
farligt gods utbildning (”1.3-utbildning”) för 
väg, järnväg, sjö och/eller luft. 

PÅ PLATS HOS ER/ONLINE 

På vår korta webinars diskuterar vi aktuella 
teman och specialområden.   

WEBINARS - ONLINE 
Hitta alla våra utbildningar på 
www.sakerhetsradgivarna.se  


