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Information till entreprenörer om krav på Entre-pass 

Scania CV AB deltar i ett industrigemensamt koncept för att förbättra och 

effektivisera säkerhetsutbildningen av entreprenörer. Konceptet är framtaget av SSG 

(Standard Solutions Group) som är ett företag som samägs av koncerner inom 

papper och massa. Deras produkt Entre-passet innebär att alla anställda hos 

entreprenadföretag som utför arbeten på anläggningen ska genomgå en interaktiv 

säkerhetsutbildning på webben innan de kommer till anläggningen för att arbeta. 

Godkänd utbildning resulterar i att den anställde får ett Entre-pass och är en 

förutsättning för att erhålla inpasseringstillstånd.  

 

Krav på Entre-pass gäller från och med 2011-07-01. Det vill säga att den som inte 

har ett giltigt Entre-pass efter detta datum släpps inte in på anläggningens område 

utan ledsagare.  

 

Giltighetstid 

Entre-passet är industrigemensamt och gäller för tillträde till de anslutna 

industrianläggningarna under tre år, varefter passet måste förnyas genom att 

entreprenören genomgår utbildning och certifiering på nytt.  

 

Administration 

SSG svarar för administration av Entre-pass. För detta ändamål har SSG ett 

administrationsverktyg med uppgifter om anlitade entreprenadföretag och 

utbildningsstatus för dess anställda. Utbildningen och IT-stödet finns för närvarande 

tillgängliga på ett flertal språk. 
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Genomförande och uppföljning 

Vid upphandling av en entreprenad ställer Scania CV AB krav på att säkerhets-

utbildning ska genomföras enligt ”SSG 2200 - Krav på säkerhetsutbildning för 

entreprenörer”. För utbildningens genomförande se Entreguiden. Följ länk till 

utbildningen via https://supplier.scania.com/wps/portal/Home/Supplying-to-Scania 

Entre-passet ska alltid kunna uppvisas på begäran, entreprenörens identitet ska 

kunna styrkas med legitimation. Kontinuerlig uppföljning av att entreprenörer har 

giltigt Entre-pass kommer att utföras av Securitas. 

 

Observera att Entre-passet är personligt och handlar om entreprenörens och andras 

säkerhet.  

 

På www.ssg.se.anmäles entreprenadföretaget till SSG Entre. 

 

Frågor och ytterligare information 

För ytterligare information se www.ssg.se. 

 

För övriga frågor beträffande SSG: 

SSG support:   060-14 15 10  

E-post:               entre@ssg.se  

 

För övriga frågor beträffande arbetsmiljöfrågor: 

Stefan Aronsson:  08-553 826 38 

E-post:  stefan.aronsson@scania.com 

 

Riitta Holappa: 08-553 831 24 

E-post: riitta.holappa@scania.com 

 

För övriga frågor beträffande kommersiella frågor: 

Jeanette Stigesjö:  08-553 513 39 

E-post:  jeanette.stigesjo@scania.com 
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