Steg 1.2 motsvarar delar av Nivå 2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon . Grundkravet för att få utföra väghållningsarbete med fordon är att föraren har kompetens om vilka trafikregler som inte
får överträdas och vilka undantag från regler som får ske om särskild försiktighet iakttas (TrF 12 kap.).
Utöver kompetenskraven som framgår i steg 1.1 ska dessutom steg 1.2 ha följande kompetenskrav. Där kompetensområdena finns i flera planer är kompetensmålet förändarat
Kommunal
väghållare
X

Statlig
väghållare
X

Definitioner på fordonsslag, vägar etc.

X

X

X

Till vem vänder sig VMF och vad är grunden hur
trafikanordningar använd.

X

X

X

X

Till vem är bestämmelserna i TrF skrivna för. Trafiksäkerhet.
Exempelvis: Utmärkning av utskjutande last.
Arbetsbelysning/backljus.

X

X

Vilka fordon som har krav på backvarningslyktor. TSFS 2009:83
§1, 3 TSFS 20 lyktor vid backning.

X

X

X

Kraven på fordonsutmärkning då fordonet utgör hinder eller fara
i trafiken (vägmärken och varningslykta)

X

X

X

Arbetsmiljölagen (AML), AFS 1999:3, Byggnads- - Vad som regleras i AML och AFS som berör vägarbete.
och anläggningsarbete
AFS 2001:1
- AFS 1999:3 Passerande fordonstrafik, Arbetsmiljöplan,
Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Riskanalys med åtgärder

X

X

-AFS 1999:3 kommentarerna till §§ 81-86,

X

X

Riskanalys

KOMPETENSOMRÅDE

KUNNA

Väglagen, Vägförordningen

Hur, utifrån arbetets art, väghållning (vägarbete) ska utföras.

Lagen om vägtrafikdefinitioner
Förordningen om vägtrafikdefinitioner

Definitioner på lätta/tunga lastbilar. Vägens delar

Vilka trafikanordningar får visas på fordon i rörelse kontra
stillastående. Storlekskrav och när de får/ska användas. VMS
utförande och reflexkrav. Tekniska krav och placering av lyktor
och andra anordningar. Kraven på F25 och F26.

STEG 1.2

Vägmärkesförordningen (VMF),
-Trf 12 kap framförande av väghållningsfordon.
Trafikförordningen (TrF) och aktuella föreskrifter -Trafikanternas rätt och skyldigheter.
(TSVFS, VVFS, TSFS)
-TS föreskrifter om varningslykta (placering, användning)

Statlig
väghållare
X

X

X

X

Finns
Skillnader

KÄNNA TILL
Vad är och innebär väghållning

x

x

Vilka skyddsanordningar som krävs för att åstadkomma en säker
AFS 2006:6 Andvändning av lyftanordningar och
arbetsplats. AFS 2006:6 §18, 29 Krav i TRVK och ytterligare
lyftredskap
regelverk

X

X

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

Att det finns olika krav beroende på vilken arbetsutrustning som
används.

X

X

Vikten av att läsa instruktioner

X

X

Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005

Vad innebär 30-50-70 regeln på arbetsplatsen.

x

x

Tillämpning av regeln i olika trafikmiljöer

X

X

X

X

Väghållningsmyndighetens regelverk och
kopplingen till författningskraven.

Arbeta efter upprättad riskanalys och förstå värdet av det

Kommunal
väghållare
X

Finns
skillnader

x

TRVK Apv TDOK 2012:86, Rörliga arbeten, Intermittenta
arbeten, Masstransporter (ej väghållningsarbete),
vägklasserna.

X

X

TRVR Apv TDOK 2012:88. Vilka vägar som kräver
energiupptagande skydd vid intermittenta arbeten. Respektive
kommuns krav.

På- och avetablering av arbetsplats.

X

X

Hur fordon ska framföras för att arbetet ska kunna utföras på ett
säkert sätt

X

X

Zonerna vid en vägarbetsplats

X

X

Var får jag placera, parkera, mitt fordon vid en arbetsplats

X

X

Hur ett skyddsfordon ska placeras så att det leder till låg
hastighet på passerande fordon.
Vilka fordon och skyddsanordningar som klassas som
skyddsfordon med tanke på vikt och tillåtelse.
Hur skyddet ger optimala skyddsegenskaper.
Läsa och förstå handhavandeinstruktionerna.
Finns det eventuella villkor för skyddsanordningen

X

X

X

Extra bromskontroll, Alkolås, Backvarningsutrustning

X

X

X

Extra utrustning och krav på väghållningsfordon

X

X

X

Energiupptagande skydd

Särskilda krav på väghållningsfordon
Behövas mer från NIVÅ 2

GD beslut 70 km/tim på motorväg

Skyddsfordon

X

X

Placera ett skyddsfordon så att det leder till låg hastighet på
passerande fordon.

x

x

X

X

x

Efterfordon

Kraven på användning av efterfordon (vägmärkesvagn)

X

X

Väglagen och vägförordningen

Skillnad på lätt och tung lastbil

x

x

Att det finns andra betydelsefulla defintioner

Olyckstatistik

När på dygnet flest olyckor inträffar

x

x

x

Vilka skydd som är tillåtna att använda, samt tyngd på
skyddsfordon

Hur man får köra med ett efterfordon påkopplat, utrustning,
hastighet m.m.

typ av olyckor vem som är mest olycksdrabbade

X

x

x
x

X

x

