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Produktblad webbutbildningar farligt gods 
Safepac 2016 

 
Vårt mål hos Safepac är att kunna erbjuda bra och innehållsrika utbildningar till en rimlig 
kostnad. Rätt kompetens och kunskap hos personalen är bästa sättet att förebygga olyckor! 

 

 
 
 
 
Du vet väl att ni måste ha minst en 1.3 utbildning för att få hantera farligt gods? 
 

Denna kurs tar ni med fördel här hos oss via webben, eftersom det till skillnad mot 
chaufförsutbildningen inte krävs lärarledda lektioner! 
 

Inget krångel med resor och logi! Dessutom till en kostnad som är betydligt lägre än något 
annat alternativ. Finns det sedan önskan om att förkovra sig vidare finns ett stort antal 
specialkurser att bygga på kunskaperna med! 

 
 
 

 

 
Safepac har många års erfarenhet inom farligt gods branschen och är av MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) godkänd som utbildningsorganisation.  
 

 Webbkurserna består av ljud, bild och kontrollfrågor  
 Åhörarkopior kan skrivas ut för samtliga kurser 
 Kursen måste inte genomföras i sin helhet utan kan avbrytas för att senare återupptas  
 Kursintyg kan skrivas ut efter genomförd kurs, eller beställas i form av kreditkortsintyg 
 Internetuppkoppling krävs 
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Registrera ett användarkonto och kursdeltagare: 
 

Eftersom datorkunskaper bland våra användare kan variera en hel del har vi fokuserat på att 
utvecklat ett system som är enkelt och logiskt att använda. 
 

 

 
Steg 1; Upprätta ett användarkonto 
Första steget är att klicka på ”bli kund” för att registrera en kundprofil. Här fylls 
verksamhetens uppgifter i samt namn på den person som skall hantera kursdeltagarna. 
 

Under registreringen skall också en års- licens väljas. Är du en ensam åkare som bara 
behöver någon enstaka kurs lönar det sig bäst att välja ”licens utan kostnad”. Handlar det 
dock om en verksamhet och ett större antal anställda som behöver utbildas lönar det sig att 
registrera en liten eller stor års- licens då styckpriset per deltagare blir lägre (större licens 
ger ett lägre styckpris per kurs). Se pris per kurs för respektive licens på vår hemsida. 
 
 

 
 

 
Steg 2; Registrera dina kursdeltagare 
När registreringen är genomförd kan du som registrerat användarkontot logga in och börja 
registrera dina kursdeltagare samt välja till vilken/vilka kurser som skall genomföras. Så 
snart detta är gjort kan deltagaren påbörja sin kurs.  
 

 Du har alltid total översikt samt status för dina deltagares kurser 
 För att ha bättre översikt kan olika gruppindelningar skapas  
 Du kan registrera ett obegränsat antal deltagare och kurser 
 
 
 
Kostnadsexempel: 
 
 
 

 
 

 

3 kursdeltagare 
Års- licens utan kostnad 0 SEK 
3 st. ADR 1.3 webbkurser á 980 SEK 
Total kostnad: 2940 SEK 
 

15 kursdeltagare 
 

1 års- licens á 4900 SEK 
15 st. ADR 1.3 webbkurser á 360 SEK 
Total kostnad: 10.300 SEK 
 

Obs! Års- licensen räknas från det datum den registrerats. Nya deltagare och 
tillhörande kurser kan när som helst registreras till rabatterat pris så länge en licens 
föreligger. Års- licensen kan även efter ett års tid ändras/ avregistreras efter behov. 
Verksamheten har då fortfarande tillgång till sitt användarkonto och styckpriset per 
kurs anpassas till den gällande licensen. 
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Övriga tjänster: 
 
 
Säkerhetsrådgivning 
Är din verksamhet i behov av säkerhetsrådgivare eller har frågor rörande detta? 
Vi erbjuder säkerhetsrådgivning inom samtliga transportslag till kommuner och företag, stora 
som små. Vi hjälper er att hitta en passande lösning för er verksamhet. Ta gärna kontakt 
med oss så kan vi tillsammans ta reda på om ni har behov av säkerhetsrådgivare! 
 
 
ADR förarutbildning 
ADR grund- och repetitionsutbildningar för styckegods, tank samt klass 1! 
Är du i behov av ett ADR- intyg eller har ett som behöver förnyas så kan vi hjälpa dig med 
detta.  
 
 
Validering för kända avsändare (KC) 
Vi är av Transportstyrelsen ackrediterade validerare och kan hjälpa er med det som krävs för 
att uppnå ett godkännande som känd avsändare, samt utbildning som krävs för behörig 
personal. 
 
 
Provningar klass 1 
Safepac har lång erfarenhet av provningar i förbindelse med klassificering av explosiver 
(klass 1). Provningarna genomförs och dokumenteras i enlighet med testhandboken och av 
professionella personer med lång erfarenhet.  
 
 
 
 
 
 
 
Ta gärna kontakt vid funderingar eller om vi kan hjälpa er med något! 
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