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Arbete på väg - Steg 1.1, 1.2 och 1.3 – Lärarledd Webbutbildning.  
(ersätter tidigare Nivå 1 & 2) 
 
Välkommen till en webbaserad heldagsutbildning 2 juni 2021 kl 08.00-16.00  
Kursen Arbete På Väg – Steg 1 utgår från Trafikverkets kompetenskrav och riktar sig till alla som arbetar med 
vägarbete eller liknande, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift.  

Som väghållare (vägägare) eller väghållningsmyndighet är man ansvarig gentemot trafikanterna, enligt Väglagen och 
Plan- och Bygglagen, att ens vägnät är trafiksäkert även då man måste reparera, underhålla eller bygga väg. Detta 
innebär att Trafikverket och kommunerna har detta ansvar. Därför kräver de nämnda myndigheterna att den personal 
som hyrs in för att sköta nämnda arbetsuppgifter har den utbildning och kompetens som krävs för att sköta detta i 
väghållningsmyndighetens namn. 

Kursinnehåll                                                                                                                                                                                             
Utmärkning av vägarbetsplatser ska ske enligt de föreskrifter som Trafikverket, kommunerna och Arbetsmiljöverket 
gett ut. I denna utbildning tar vi upp både synen på säkerheten vid vägarbetet på både det statliga och kommunala 
vägnätet. Utbildningen uppfyller alla de krav som Trafikverket ställer på personal som utför arbete på väg. 
Kommunerna har egna regler då de är egna myndigheter. 

Vi går igenom: 

• Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete 

• Trafiksäkerhet och arbetsmiljövillkor 

• Det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten (värderingar, attityder, beteende, risker) 

• Trafikantens uppträdande och hur det kan påverka säkerheten 

• Ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbete 

• Grundläggande säkerhetskrav 

• Fordonsutmärkning i väghållningsarbete 

• Enkla grundregler för utmärkning av fast vägarbetsplats 

• Kraven och villkoren för det egna uppträdandet på vägen 

• 15 kontrollfrågor 
 
Kursmål       
Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha kunskaper om de föreskrifter som Trafikverket, kommunerna och 
Arbetsmiljöverket har som krav, hur eget och andras uppträdande kan påverka trafiksäkerheten vid vägarbeten. 
 

Trafikverket kräver att man har den utbildning och kompetens som krävs för att trafiksäkerheten ska upprätthållas 
vid vägarbetsplatser. Detta gör man i tre steg där steg 1 har så kallade underste    

1.1 är en allmän grundkurs som alla måste ha för att få vistas på en vägarbetsplats.                                                                            
1.2 är en kurs för de som ska framföra ett väghållningsfordon på en vägarbetsplats, såsom en personbil, lätt lastbil, 
lastbil, traktor, hjullastare, grävmaskin, vägvält, asfaltsläggare med mera.                                                                                   
1.3 ger behörighet att utföra drift och underhållsarbeten samt planering och projektering. Den som innehar 
kompetens enligt Steg 1.3 får även biträda den som har kompetens enligt Steg 2.2, vilken är den utmärkningsansvarig 

Sammantaget motsvarar steg 1.1, 1.2, och 1.3 det som tidigare kallades APV 1+2.                                                      
Kursen vänder sig till anställda och entreprenörer som utför vägarbeten, oavsett om det rör sig om byggande, 
underhåll eller drift. Till exempel: entreprenadföretag, åkerier, i vissa fall elektriker som sysslar med kabelläggning 
eller reparationer längs vägen, riv- och saneringsföretag, kommuner med flera.      
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Arbete på väg - Steg 1.1, 1.2 och 1.3 – Lärarledd Webbutbildning  (ersätter tidigare Nivå 1 & 2)        
webbaserad heldagsutbildning 2 juni 2021 kl 08.00-16.00. 

Pris 2500:- Exl moms  
Kursmaterial ingår 

Antal deltagare Min 13, max 20 
Utbildare/föreläsare Jan Holmkvist 
Anmälan senast 18 maj 2021. 

 
Arvika Näringslivscentrum- Kompetens, Box 913, 67129 Arvika 
Mail: info.kokos@aanc.se 

Information Jennie Baumann 0570- 749 202,  jennie.baumann@aanc.se 

 
Namn   Mail   Mobilnr. 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
Arbetsplats:  Fakt. Adress:   Postnr: 
                    

Ansvarig chef: Ort:   OBS! Ref.kod 
                    

Tfn: E-post: 

            
 
Anmälan är bindande. Vid förhinder skickar ni ersättare. Sista anmälningsdag 18 maj 2021. 
Anmäla dig gärna på vår hemsida www.aanc.se 

 
 
 
 
Du är en av våra kontakter som vi erbjuder utbildning för dig och ditt företag eller din organisation. Om du inte  ängre 
vill ha våra erbjudanden och tas bort från våra kontaktlistor så meddela oss.   
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