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Sikkerhedsrådgivning, Transport
Sikkerhedsrådgivning, Transport henvender sig til transportvirksomheder (ikke til produktions- eller
oplagsvirksomheder) og omfatter de naturlige håndterings- og transportopgaver som en sådan transportvirksomhed
typisk udfører.

I.f.m introduktionsbesøget1 ….
Foretager TVS en foranalyse af virksomhedens transport og håndtering af farligt gods.
Vi undersøger, hvilke håndterings- og transportopgaver I har, hvilke stoffer- og i hvilke mængder i
håndterer og transporterer disse, samt hvilken praksis og hvilke procedurer virksomheden allerede
har.
Får Virksomheden en kundemappe med relevant indhold
Mappen indeholder uddrag af love, bekendtgørelser samt andet relevant materiale I har behov for
i.f.m håndtering og transport af farligt gods.
Instruerer TVS ledelsen og det relevante administrative personale
Ledelsen og det relevante administrative personale instrueres i virksomhedens pligter og ansvar i
forbindelse med håndtering og transport af farligt gods, i omfanget af denne
sikkerhedsrådgiveraftale, samt hvilke indberetninger mv. virksomheden skal foretage til
sikkerhedsrådgiveren.
Gennemgår TVS det relevante personales uddannelsesniveau, samt forestår instruktion af disse
Vi undersøger om det relevante personale har det fornødne uddannelsesniveau.
Om nødvendigt kan der etableres uddannelse af det berørte personale, uddannelsen kan forestås af
sikkerhedsrådgiveren eller ekstern aktør. Omkostninger herfor er ikke en del af aftalen.

Med TVS som sikkerhedsrådgiver…
Rådgiver TVS virksomheden i.f.m håndtering og transport af farligt gods
Vi rådgiver virksomheden i alle spørgsmål i relation til håndtering og transport af farligt gods.
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Omfanget af introduktionsbesøget varierer i forhold til den indgåede aftale.
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Fører TVS tilsyn med at håndterings- og transportreglerne overholdes
Vi fører tilsyn med at virksomheden overholder gældende regler. Ved alvorligere brud på reglerne vil
den udpegede ledelsesrepræsentant blive underrettet herom
Har virksomheden fri telefonisk og e-mailsupport vedr. håndtering og transport af farligt gods
Omfanget af telefon- og e-mailsupporten varierer i forhold til den indgåede aftale
Udarbejder TVS hændelses- og uheldsrapporter
Vi udarbejder hændelses- og uheldsrapporter på baggrund af tilsendt materiale (beskrivelser, foto,
politirapporter mv.) Såfremt sikkerhedsrådgiveren tilkaldes i forbindelse med hændelsen eller uheldet
afregnes dette særskilt.
Udarbejder TVS den lovpligtige årsrapport til ledelsen om virksomhedens aktiviteter i.f.m transport af farligt gods
Vi udarbejder den lovpligtige årsrapport til ledelsen på baggrund af, vores løbende arbejde som
sikkerhedsrådgiver, indberetninger fra virksomheden samt fra vores besøg i virksomheden.
Får virksomheden mindst et årligt besøg af sikkerhedsrådgiveren, hvor TVS
 Kontrollerer virksomhedens praksis og procedurer i.f.m aktiviteter med farligt gods, herunder
navnlig: )
 fremgangsmåder med henblik på overholdelse af reglerne om identifikation af transporteret
farligt gods,
 virksomhedens praksis med henblik på, bl.a. ved køb af transportmidler, at tilgodese særlige
behov i forbindelse med transporter af farligt gods,
 fremgangsmåden ved kontrol af det materiel, der anvendes til transport af farligt gods eller
til læsning eller aflæsning,
 det forhold, at det berørte personale i virksomheden har modtaget en passende uddannelse,
og at denne uddannelse bliver registreret i vedkommende persons personaledata,
 indførelse af passende nødforanstaltninger ved eventuelle uheld eller hændelser, der kan
true sikkerheden under transport, klassificering, mærkning, udfyldning af
transportdokumenter, emballering, læsning, aflæsning eller afsendelse af farligt gods,
 anvendelse af analyser og om nødvendigt udarbejdelse af rapporter vedrørende uheld,
hændelser eller alvorlige overtrædelser, der konstateres under transport, klassificering,
mærkning, udfyldning af transportdokumenter, emballering, læsning, aflæsning eller
afsendelse af farligt gods,
 indførelse af passende foranstaltninger for at undgå gentagelse af uheld, hændelser eller
alvorlige overtrædelser,
 hensyntagen til retsregler og særlige behov i forbindelse med transport af farligt gods ved
valg og anvendelse af underleverandører eller andre parter,
 sikring af, at det personale, der er beskæftiget med transport, klassificering, mærkning,
udfyldning af transportdokumenter, emballering, læsning, aflæsning eller afsendelse af
farligt gods, har fået nøje instrukser om, hvordan arbejdet skal udføres,
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iværksættelse af initiativer, der skal skærpe opmærksomheden omkring risici i forbindelse
med transport, klassificering, emballering, mærkning, udfyldning af transportdokumenter,
læsning, aflæsning eller afsendelse af farligt gods,
 indførelse af kontrolprocedurer for at sikre, at der på transportmidlerne findes de
dokumenter og det sikkerhedsudstyr, der skal ledsage transporterne, og at disse
dokumenter og dette udstyr er i overensstemmelse med reglerne, og
 indførelse af kontrolprocedurer for at sikre overholdelse af reglerne for læsning og
aflæsning.
Vi besøger virksomheden mindst én gang årligt, hvor vi følger op på arbejdet i det forløbne år samt
planlægger det kommende års arbejde. Endvidere kontrollerer vi virksomhedens praksis og procedurer,
som det fremgår af bilag 1 i sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen (sikkerhedsrådgiverens opgaver) i
forbindelse med besøget.
Gennemgang af virksomhedens ADR-køretøjer
I forbindelse med det årlige besøg kontrollerer vi eventuelt krævede ADR-attester, ADR-afmærkning,
ADR-udstyr, surringsmaterie mv.
Får virksomheden telefonisk opfølgning fra TVS
TVS foretager i nødvendigt omfang telefonisk opfølgning - hvordan går det? Har i
spørgsmål/problemer o. lign.?

Som sikkerhedsrådgiverkunde har du også mulighed for:
At købe diverse ADR udstyr
Du har mulighed for at købe det nødvendige ADR-udstyr gennem os til fordelagtige priser.
Stikprøvevis vejkontrol af dine ADR-køretøjer.
Såfremt du ønsker det, kan du til vælge muligheden for, at vi gennemfører vejkontrol af jeres ADRkøretøjer i forbindelse med at vi møder dem på vejen eller i forbindelse med fx afgang fra eller
ankomst til virksomheden.
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