
KOMPETENSOMRÅDE KUNNA
Kommunal 
väghållare

Statlig 
väghållare
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väghållare

Finns 
skillnader

Arbetsmiljölagen och dess föresskrifter
Kunna göra en egen riskvärdering och förstå vikten av att det 
görs.

x x
-Att det finns en AML och dess syfte. 
-Att AFS 1999:3 och AFS 2001:1 finns och dess syfte.
-Att det finns krav på arbetsmiljöplan och dess syfte.

x x

Arbetsgivarens och arbetstagarens roll
Vilken roll arbetsgivaren respektive arbetstagaren har bl.a. när 
det gäller skyddsutrustning och rapportering av olyckor och 
tillbud.

x x

Beställarens roll Beställarens ansvar för arbetsmiljön x x Skillnad på rollen som beställare kontra väghållare. x x

Skydds och säkerhetsföreskrifter

Läsa de skydds och säkerhetsföreskrifter som finns på 
arbetsplatsen och förstå vikten av att själv se till så att man har 
fått del av dessa. Förstå sitt eget personlig ansvar när det gäller 
den egna säkerheten.

x x Vem som ska tillhandahålla skyddsinformation. x x

Personlig skyddsutrustning

Vikten av att använda den personliga skyddsutrustning som 
tillhandahålls. Veta hur man får reda på vilken 
skyddsutrustning som krävs.

x x Vem som ska tillhandahålla skyddsutrustningen x x

Väglagen, vägmärkesförordning, 
trafikförordningen.

Att väglagen, vägmärkesförordning  och trafikförordningen 
finns och kortfattat vad de innebär.Hierarksika ordningen på 
regelverken

x x

Hastighet och krockvåld. Förhållandet mellan hastighet och krockvåld. x x Reaktionstid, stoppsträckor kontra olika hastigheter x x

Trafikantbeteende-oskyddade trafikater
Trafikantens beteende och hur det påverkar arbetsmiljön för 
vägarbetaren och övriga som uppehåller sig på eller invid 
vägen.

x x
Oskyddade trafikantern benägenhet att gena om det finns 
möjlighet till det.

x x

Svarar för tredje man
Veta vilket ansvar som beställare och entreprenör (vägarbetare) 
har för tredje man (allmänheten).

x x
Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och 
trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet. 

x x

Definintioner
Zonindelning. Olika zoners betydelse, omfattning och 
begränsingar

x x Vad som ingår i vägområdet x x

V3-principen V3-principens betydelse x x
Effekten av att varna, värna och vägleda på rätt sätt för att öka 
säkerheten för både trafikanten och vägarbetaren

x x

Steg 1.1 motsvarar nivå 1 och är en grundkompetens för all personal som utför arbeten eller tillfälligt vistas på arbetsplatser som påverkas av eller påverkar trafikanter. 
Steg 1.1 gäller även för personal som:
- endast går efter en väg eller korsar den
- utför anteckningar, fotograferar, diskuterar åtgärder etc.
- utför bergarbete i tunnlar eller på betryggande avstånd från fordonstrafik
- utför monteringsarbete  i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik
- utför broaroarbete (armerare, betongarbetare)
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