
Kontakt
TungVognsSpecialisten ApS.

Telegrafvej 5A
2750 Ballerup

Tlf.: 40 91 61 83
E-mail.: tvs@tungvogn.dk

INFORMATION
Alle virksomheder (private såvel som 
 offentlige) der transporterer, afsender, 
foretager emballering, mærkning, af og 
pålæsning samt udfærdigelse af trans
portdokumenter omhandlende farligt 
gods jf. ADR, skal som udgangspunkt have 
en sikkerhedsrådgiver tilknyttet. 

TungVognsSpecialisten ApS tilbyde Jeres 
 virksomhed den service, hvilket betyder 
at i får tilknyttet en af vore sikkerhedsråd
givere som “Jeres” faste sikkerhedsrådgiv
er. Det er en let og billig løsning for Jeres 
virksomhed.

FÅ FLERE FORDELE
Ved at kombinere flere af vore abonne
mentsordninger, kan der oftest opnås rabat.

En anden fordel ved at samle Jeres råd
givning m.v. hos TungVognsSpecialisten 
er, at uanset om det drejer sig om sikker
hedsrådgivning, køre/hviletid, surrings
regler, vægtgrænser m.v., er der kun ét 
nummer at huske: 

40 91 61 83

HVAD FÅR DU HOS OS?

I.f.m introduktionsbesøget får du: 

•	 En kundemappe med relevant 
 indhold

•	 Instruktion af ledelse og adminis trativt 
personale

•	 Gennemgang af personalets uddan
nelsesniveau, samt instruktion af disse

Derudover får du:

•	 Årligt besøg i virksomheden, hvor vi 

1.  Fører tilsyn med at transportreglerne 
overholdes

2.  Rådgiver dig i.f.m transport af  
farligt gods

3.  Kontrollerer virksomhedens praksis 
og procedurer i.f.m aktiviteter med 
farligt gods

4. Gennemgang af ADRkøretøjer
5. Udarbejder årsrapporten 

•	 Udarbejdelse af uhelds og 
 hændelsesrapporter (evt. nødvendigt 
fremmøde afregnes særskilt)

•	 Fri telefonisk support vedr. transport 
af farligt gods

•	 Fri mail support vedr. transport af 
farligt gods

•	 Telefonisk opfølgning fra TVS

Sikkerheds
Rådgivning
Sikkerheds
Rådgivning

ADR / RIDADR / RID

Benyt TungVognsSpecialisten 
 som  virksomhedens eksterne 
 sikkerhedsrådgiver

TungVognsSpecialisten.dk
Rådgivning og undervisning for vejtransportbranchen

Let indrapportering via internettet

TungVognsSpecialisten kan tilbyde den 
nødvendige uddannelse af  personalet



Her er eksempler på virksomheder, 
der efter loven skal have  tilknyttet 

en sikkerhedsrådgiver.

VIDSTE DU
At du som kunde hos  TungVognsSpecialisten 
blandt andet har mulighed for

•	 At købe ADR-udstyr
•	 Stikprøvevis vejkontrol af dine 

ADR-køretøjer

TRANSPORTVIRKSOMHED

MATERIELUDLEJNING

KOMMUNAL/PRIVAT

PRODUKTIONSVIRKSOMHED

ENTREPRENØRER/MASKINSTATIONER

AFFALDSHÅNDTERING

Vognmænd, speditører, 
 lagerhoteller m.v.

Hvis du emballerer, pakker eller 
afsender farligt gods.

F.eks distribution af brændstof 
m.v.

Sortering, pakning og 
 for sendelse af farligt affald.

Udbringning af materiel f.eks., i 
for bindelse med udlejning, kan 
være omfattet.

Begge virksomhedstyper kan 
være omfattet.


