
SSG Entré för Transportörer

En grund för goda förutsättningar för säkra arbetssätt.



Syftet med utbildning

• Vi vill minska riskerna för olyckor på vår arbetsplatser och skapa förutsättningar för 
säker och trivsam arbetsmiljö.

• I dagsläget krävs SSG Entreutbildning för alla entreprenörer.

Nu går vi vidare och ser till att alla transportörer av ved- och biprodukter får samma möjligheter

• Utbildningen är generell och gäller på alla Södras arbetsplatser

• Södra vill kunna vara trygga med att alla förare som kör mot våra mottagningsplatser 
känner till säkerhetsreglerna

�Anläggningsspecifika regler och trafikplaner hittar du i Appen: SSG OnSite



Tidplan SSG Entré Transportörer
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maj jun jul aug sep nov dec 1 Jan-20

Information om utbildningen

Utbildning på svenska klar 

Utbildningen översatt till engelska 

Instruktioner till åkerier utdelade och utskickade
Åkerier registrerar sig och sin personal samt tilldelar 
dem utbildningen

Förarna genomför utbildningen och får Accesskort

Kortläsare installeras för grindöppning

Kortläsare testas (tag-lösning kvar)

Alla förare är utbildade och ”taggar” är utbytta till kort Klart



Att göra:

• Registrera ditt företag och den/de som ska vara administratörer. 
https://www.ssg.se/nyentreprenor. 

• Registrera din personal på SSGs hemsida. Administratör loggar in.  www.ssg.se

‒ Fotografier ska infogas.

• Tilldela dina förare utbildningen. Administratör loggar in.  www.ssg.se

‒ Kostnad 900 kr / person och 3 års-period. Därefter ska utbildningen förnyas.

• Varje förare får ett mail med inloggningsuppgifter och gör utbildningen.

• SSG Entré Accesskort skickas till angiven adress inom några dagar
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Glöm inte att ta med instruktionen när du går hem idag!



Instruktion SSG Entré

- Registrering av företag och administratör
- Tilldela förare SSG-utbildningen



Steg 1 
Registrering av ditt företag och den du har utsett att vara administratör.



Registrering av företaget

• Om åkeriet inte är registrerat hos SSG måste först en registrering av företaget 
göras via https://www.ssg.se/nyentreprenor. 

I samband med registreringen anges den person som ska vara administratör för 
frågor som rör SSG Entre på företaget.









Gula fält är tvingande.







Nu är ditt företag registrerat och 
din administratör har fått mail 
med inloggningsuppgifter



Registrera din personal och tilldela 
dem SSG-utbildningar
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Support
SSGs kundtjänst är tillgänglig om ni behöver hjälp, för mer 
information besök https://www.ssg.se/support
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Välj anläggning och kurs

SSG Entre Transportörer 1

2
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Förare NN1

Förare NN2

Förare NN3

Förare NN4

SSG Entre Transportörer
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Förare NN1 SSG Entre Transportörer
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När det är klart kommer ett mail till deltagaren med inloggningsuppgifter till kursen

SSG Entre Transportörer
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