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Utenlandske kurs i arbeidsvarsling
Bakgrunn
Det har tidligere vært praksis for at nordiske kurs i arbeidsvarsling har vært godkjent i Norge.
Det er behov for en kort påminnelse om at kravene i vegnormal HB051 står i konflikt med
denne ordningen.
Virkeområde
HB051 detaljerer krav til kompetanse for de som utfører arbeid på eller ved riks- eller
fylkesveg. Kravet gjelder for alt arbeid på eller ved veg som er risikofylt og som dermed
skaper behov for å varsle og lede trafikanter, samt sikre eget arbeid. Slikt arbeid utløser krav
om å søke om godkjenning av en arbeidsvarslingsplan hos skiltmyndigheten.
Presisering
Kun arbeidsvarslingskurs som er gitt av kursholdere godkjent av Vegdirektoratet er gyldig på
riks- eller fylkesveg. Vegdirektoratet kan dog behandle fravikssøknader fra dette kravet for
hvert enkelt arbeid/kontrakt/arbeidslag. Slik behandling går som normalt via saksbehandler
hos skiltmyndigheten.
Bakteppe
Med den utfordringen vi har med å administrere våre egne 120 kursholdere, og kvalitetssikre
de kurs som gis der, vil det skape en enda større kilde til usikkerhet dersom man også åpner
opp for å godkjenne kurs gitt av utenlandske kursholderne som man har svært liten oversikt
over.
Til tross for vårt tette samarbeid med nordiske kollegaer i bl.a. NORTEK og det
pågående SIK-prosjektet med bl.a. Trafikverket, har vi ikke kapasitet til å kvalitetssikre den
kursingen som gis utenfor egen forvaltning.
Opplæring av – og kompetanse hos – vegarbeideren er av sentral betydning for den
operative trafikksikkerheten på offentlige veger ved vegarbeid.
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