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Kurs i arbeidsvarsling – oppdatert presisering og nye vurderinger av
smitteverntiltak
Vi viser til tidligere brev av 30.juni 2020 (vår referanse: 20/57730-6), 27. mars 2020 (vår
referanse: 20/57730-3), og brev av 12.mars 2020 (vår referanse: 20/57730 – 1) angående
generelle dispensasjoner og smitteverntiltak. Vi vurderer situasjonen fortløpende og kommer
nå med nye føringer som erstatter de i brev av 30.juni 2020, 27. mars 2020 og 12.mars
2020.
Det forutsettes at all aktivitet er i tråd med regler og råd om smittevern – se bla FHI.no og
regjeringen.no. Føringer og informasjon gitt i dette brev er i hovedsak tilsvarende brev av
27. mars 2020, men dispensasjonen er utvidet.
Bakgrunn:
Som følge av situasjonen i landet på nåværende tidspunkt har vi valgt å gi dispensasjon fra
kravene i en periode. Mange av de som jobber på og ved veg er med på å opprettholde
viktige samfunnsfunksjoner mv., og etter en helhetsvurdering ga vi derfor først en generell
dispensasjon fra kravene.
Statens vegvesen har i pressemelding 19.mars 2020 gitt signaler på at vi øker takten med å
få nye prosjekter ut i markedet. I tillegg skal den høye aktiviteten holdes i gang gjennom
koronapandemien så langt det er forsvarlig. I forbindelse med dette, ser vi at det er
nødvendig å komme med dispensasjoner som også inkluderer hvordan man skal
gjennomføre opplæring for trafikkdirigenter (kurs 3).
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Vedtak:
Dispensasjon fra krav om klasseromsundervisning opprettholdes frem til 1.januar 2021. De
kursholdere som ønsker å tilby kurs digitalt står fritt til det, så fremt følgende kriterier er
oppfylt:


Opplæringen skal foregå i sanntid, det er altså ikke mulig å vise opptak av et kurs.



Løsningen skal legge opp til brukermedvirkning fra kursdeltakerne. Dette kan oppnås
ved å benytte Skype, Teams, webcast eller tilsvarende som er åpnet for deltakelse.



Kursene skal innholdsmessig være like som ordinære kurs, jmf. krav til innhold i
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg

Kurs 0:
For de som har kurs som utløper i perioden 1. mars 2020 til 31. desember 2020 skal
arbeidsgiver sørge for at nødvendig opplæring blir gitt.
For de som ikke har gjennomgått slik opplæring, skal arbeidsgiver sørge for at nødvendig
opplæring blir gitt.
Kurs 1:
De som har kurs som utløper i perioden 1. mars 2020 til 31. desember 2020 får
fristforlengelse til seks måneder etter utløpsdato.
For de som ikke har gjennomført kurs tidligere, skal arbeidsgivere sørge for at nødvendig
opplæring blir gitt. De som kun har mottatt slik opplæring, kan ikke være stedsansvarlig for
en arbeidsvarslingsplan.
Flere kursholdere har satt opp opplæring gjennom digitale løsninger for å unngå fysisk
fremmøte i klasseromsundervisning. Dersom ordinært kurs gjennomføres digitalt, vil det gi
mulighet for å være stedsansvarlig på lik linje med kurs gjennomført som
klasseromsundervisning.
Kurs 2:
De som har kurs som utløper i perioden 1. mars 2020 til 31. desember 2020 får
fristforlengelse til seks måneder etter utløpsdato.
Kun personer med gyldig kurs 2 kan være ansvarshavende for en arbeidsvarslingsplan.
Eventuelt nye som har behov for kurs 2, må få dette gjennom en godkjent kursholder. I
periode med restriksjoner på møte-/kursvirksomhet kan dette oppnås ved å gjennomføre
opplæring digitalt med kursholder, se for øvrig merknad under kurs 1.
Kurs 3:
De som har kurs som utløper i perioden 1. mars 2020 til 31. desember 2020 får
fristforlengelse til seks måneder etter utløpsdato.

3
For de som ikke har gjennomført kurs tidligere, skal arbeidsgiver sørge for at nødvendig
opplæring blir gitt. Opplæringen må legge vekt på sikkerhet, korrekt opptreden,
signalgivning mv. og må gjennomføres med en trafikkdirigent med gyldig kurs og erfaring
Det bør øves i tilstrekkelig mengde til kandidaten kjenner seg trygg på sine oppgaver.
Trafikkdirigenter som ikke har gjennomgått ordinær opplæring med kursholder slik som
skissert i avsnittet over, skal kun utføre trafikkdirigering sammen med annen erfaren
trafikkdirigent. Dette bør gjenspeiles i andre rutiner som for eksempel sikker jobb-analyse.
Generelt:
I denne perioden med restriksjoner grunnet Koronaviruset, må de tilfeller hvor arbeidsgiver
har sørget for nødvendig opplæring, kunne dokumentere/bekreftes skriftlig.
Vi kommer vi tilbake til frister for å gjennomføre kurs for de som gjennom dispensasjon har
fått nødvendig opplæring besørget av arbeidsgiver.
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