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Innstramming av kravene til risikovurdering for arbeidsvarsling
Med bakgrunn i den fare som arbeidsaktivitet på og ved veg representerer for både

trafikanter og arbeidere, stiller Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» krav om at alle

søknader om arbeidsvarsling skal inneholde en risikovurdering. Jf. kapittel 2.2.2 i N301.
Vi ser en del tilfeller av mangelfulle risikovurderinger, både ved innsendelse av søknader og
ved kontroll av arbeidsvarsling ute på vegen. Mangelfull utarbeidelse og oppfølging av
risikovurderinger kan føre til alvorlige hendelser.

Med bakgrunn i dette strammer vi inn kravene til risikovurdering for arbeidsvarsling.
Det vil bli iverksatt tre tiltak for å heve kvaliteten på de risikovurderinger som utføres i
forbindelse med arbeidsvarsling.
Kurs i risikovurdering

Vår rammeleverandør av kurs i risikovurdering, Safetec Nordic AS, vil utvikle et 1-dagskurs
som spesialtilpasses de bransjer som utfører arbeid med krav til arbeidsvarslingsplan. Det
avholdes i første omgang tre kurs denne høsten.

For informasjon om steder, datoer, kostnader og påmelding, se

vegvesen.no/arbeidsvarsling.
Risikovurderingsskjema

Det er i disse dager et forslag til nytt skjema for risikovurdering ute på høring i Vegvesenet.
Dette skal erstatte dagens skjema for risikovurdering, som ligger i vår søknadsmal
(vegvesen.no/arbeidsvarsling).
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Det nye skjemaet skal gi bedre veiledning til søker om hvilke farer skiltmyndigheten ønsker

at man skal identifisere, og samtidig legge bedre til rette for at skjemaet kan anvendes på en

fornuftig måte.

Nye krav til kompetanse i risikovurdering

Vi arbeider med et større prosjekt som blant annet skal endre på kravene til kompetanse for

de som utfører selve arbeidsvarslingen, eller på andre måter utfører arbeidsaktiviteter på veg

hvor det er krav til arbeidsvarslingsplan.

Prosjektet arbeider nå med å ta frem nye krav til kompetanse blant annet for de som skal

planlegge og følge opp arbeidsvarslingen (ansvarshavende og evt. stedsansvarlig). Kunnskap

om risikovurderinger er ett av områdene vi ser på.

Dette arbeidet vil mest sannsynlig føre til at kravene til kompetanse innen blant annet
risikovurdering vil bli skjerpet, og at den avsluttende testen hos Statens vegvesen vil

avdekke hvorvidt kravene er innfridd eller ikke. En godkjent test danner grunnlag for å

kunne utføre arbeidsaktivitet på eller ved offentlig veg.

Det er etablert dialog med bransjen i forbindelse med dette prosjektet. Nye krav til

kompetanse, samt krav til avsluttende test hos Statens vegvesen, forventes implementert
høsten 2018.

Se vegvesen.no/arbeidsvarsling, under «opplæring» for mer informasjon om dette arbeidet.
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AF gruppen, Postboks 6272, 0603

Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Sluppen, 7468 TRONDHEIM
Betonmast AS,

Bransjeforeningen for trafikkregulerende bedrifter

EBA Entreprenørforeningen bygg og anlegg, Postboks 5485 Majorstuen, 0305 OSLO

Kruse Smith Entreprenør AS, Agnefestveien 5, 4580 LYNGDAL
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Kursholdere arbeidsvarsling

Maskinentreprenørenes Forbund, Postboks 505 Sentrum, 0105 OSLO
Maskingrossisternes Forening, Henrik Ibsens gate 90, 0230 OSLO
Mesta AS, Postboks 253, 1326 LYSAKER
NCC, PB 93 Sentrum, 0101 OSLO

Nelfo - Forening for El og It Bedriftene, Postboks 5467 Majorstuen, 0305 OSLO

Norges Lastebileier-Forbund, St. Olavsgt. 25, Postboks 7134 St. Olavs plass , 0130 OSLO
Norsk Arbeidsmandsforbund, Grubbegata 6, 0179 OSLO

Peab Anlegg AS - Hovedkontor, Postboks 143 Lysaker, 1325 LYSAKER
Veidekke AS - Hovedkontor, Skabos vei 4, 0278 OSLO
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