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Kurs i arbeidsvarsling 
Vi viser til tidligere brev av 14.desember 2020 (vår referanse 20/57730-10), 28. august 
2020 (vår referanse 20/57730-9), 30. juni 2020 (vår referanse: 20/57730-6) og 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 14. desember, 28. august, 
30.juni, 27. mars 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 tydeliggjort og noe utvidet. 
 
Bakgrunn 
I denne koronapandemien har deler av landet vært langvarig nedstengt, og mye av kontakten 
har vært begrenset i kohorter. Mange kurs har foregått digitalt, men personer i felles 
kohorter har i noen grad kunnet ha kurs sammen. Yrkeskvalifikasjonsloven og tjenesteloven 
legger en del føringer, og arbeidsgiver har, etter arbeidsmiljøloven, ansvar for all 
sikkerhetsopplæring for sine ansatte.   
 
Som følge av situasjonen, har vi valgt å gi dispensasjon fra kravene inntil videre. 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 ønsker å benytte den utfordrende situasjonen hvor arbeidsgiver allerede 
har hatt en større mulighet enn normalt, til å prøve ut et mer dokumenterbart opplegg for 
arbeidsgiveransvar enn tidligere. Vi ønsker derfor å utvide denne tilliten til arbeidsgiver. Det 
vil gi mulighet for en større faglig tilpasning og å se HMS i sammenheng uten å gå på akkord 
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med sikkerheten og kompetansekravet etter N301. Det er en realitet at det er forskjell på 
f.eks. asfaltering på en høytrafikkert veg og graving i grøft på en lavtrafikkert veg.  
 
Utprøvningen vil medføre en utvidelse av tidligere dispensasjon, men krever mer 
dokumentasjon hos arbeidsgiver samt årlig oppfriskning av kunnskapen, se også generell 
omtale og under hvert kurs. 
 
Vi håper at en større tilpasning av kursene vil gi en større forståelse for farene ved å arbeide 
på og ved veg. Vi håper også at det kan resultere i bedre søknader om godkjente 
arbeidsvarslingsplaner og med det en kortere saksbehandlingstid. 
 
Dispensasjon og utvidelse av prøveordning 
Dispensasjon fra krav om undervisning i fysisk klasserom, samt utvidelse av prøveordning, 
opprettholdes inntil videre så lenge 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 aktiv 
deltakelse. 

 Kurs holdt av godkjent kursholder skal innholdsmessig være som ordinære kurs, jf. 
krav til innhold gitt i håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Gyldigheten av kurset er 5 
år (1 år for kurs 0). 

 Kurs som arrangeres av arbeidsgiver, kan tilpasses den enkeltes arbeidsgivers 
helhetlige behov ut fra arbeid som skal utføres, men temaene etter N301 skal være 
med. Gyldigheten av kurset er 12 mnd. 
 

Generelt (gjelder alle kurs) 
For kurs arrangert av arbeidsgiver skal dokumentasjon på gjennomført kurs og kursinnhold 
lagres og kunne vises fram på forespørsel til skilt-/vedtaksmyndigheten, politi eller 
Arbeidstilsynet. Dokumentasjonen skal også inneholde relevante opplysninger om 
kursdeltakere og instruktør(er) samt de arbeidsoppgaver som kurset er beregnet for. Dette 
skal fungere som en entydig dokumentasjon på at den enkelte kursdeltaker har deltatt på 
opplæringen. Enkeltpersonsforetak skal også legge fram slik dokumentasjon på forespørsel.  
 
Det er bare kurs holdt av godkjent kursholder som gir grunnlag for kursbevis med varighet 5 
år (1 år for kurs 0). 
 
For arbeidsgiverarrangerte kurs benyttes dokumentasjon på opplæringen ved søknad om 
arbeidsvarsling. Utløpsdato er 12 mnd. etter kursdato.  
 
De som har kurs som utløper i perioden 1. mars 2020 til 31. august 2021 får fristforlengelse 
til seks måneder etter utløpsdato. Utløpsdato settes til 6 mnd. etter opprinnelig utløpsdato. 
Denne nye datoen benyttes som opplysning ved søknad om godkjenning av 
arbeidsvarslingsplan på nett. 
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Se særlige tillegg for de enkelte kurs under: 

 
Kurs 0 (Basiskurs – for alle som sporadisk utføre arbeid på veg): 
Arbeidsgiver sørger for at nødvendig opplæring blir gitt.  
 
Kurs 1 (For alle som jevnlig skal utføre arbeid på veg):  
Arbeidsgiver kan sørge for at nødvendig opplæring blir gitt. For å kunne være 
stedsansvarlig, må kursdokumentasjonen vise at det er gitt opplæring i dette.  
 
Dersom ordinært kurs gjennomføres digitalt, vil det gi mulighet for å være stedsansvarlig på 
lik linje med kurs gjennomført som klasseromsundervisning. 
 
Kurs 2 (Kurs for ansvarshavende): 
Arbeidsgiver kan sørge for at nødvendig opplæring blir gitt. For å kunne være 
ansvarshavende, må kursdokumentasjonen vise at det er gitt opplæring i dette. I tillegg må 
vedkommende ha minst ett års erfaring som stedsansvarlig.   
 
Dersom ordinært kurs gjennomføres digitalt, vil det gi mulighet for å være ansvarshavende 
på lik linje med kurs gjennomført som klasseromsundervisning. 
 
Kurs 3 (Kurs i manuell trafikkdirigering): 
Arbeidsgiver kan sørge for at nødvendig opplæring blir gitt. For å kunne være 
trafikkdirigent, må kursdokumentasjonen vise at det er gitt opplæring i dette.  
 
Opplæringen må legge vekt på sikkerhet, korrekt opptreden, signalgivning mv. og må 
gjennomføres med en trafikkdirigent med gyldig kurs og erfaring. Det skal øves, under 
tilsyn, i trafikk 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 i minimum 12 mnd. fra kursdato. Dette bør gjenspeiles i andre rutiner som 
for eksempel sikker jobb-analyse.  
 
Det gis ikke unntak fra øvrige krav i N301 vedrørende trafikkdirigenter.  
 
  
Vegdirektoratet 
Myndighet og regelverk 
 
Med hilsen 
 
Randi Harnes  Tanja Loftsgarden 
avdelingsdirektør seksjonssjef 
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Likelydende brev sendt til 
AGDER FYLKESKOMMUNE, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 
ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA), Postboks 5485 Majorstua, 0305 OSLO 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 
MASKINENTREPRENØRENES FORBUND, Postboks 505 Sentrum, 0105 OSLO 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE 
NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 1485 Fylkeshuset, 8048 BODØ 
Norsk organisasjon for sikkerhetskompetanse, Kilengaten 15b, 3117 TØNSBERG 
NYE VEIER AS, Kjøita 6, 4630 KRISTIANSAND S 
OSLO FYLKESKOMMUNE,  
ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER 
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER 
VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 2844, 3702 SKIEN 
VESTLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 7900, 5020 BERGEN 
VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 
Norsk organisasjon for sikkerhetskompetanse, Kilengaten 15b, 3117 TØNSBERG 
NHO SERVICE OG HANDEL, Postboks 5473 Majorstuen, 0305 OSLO 
 


