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Kompetansekrav for å behandle arbeidsvarslingsplaner 
 
Krav til spesialkurs 
Ledermøtet på Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet fattet den 17.12.13 følgende 
vedtak: 
 
«Det innføres krav til spesialkurs 4a for å godkjenne arbeidsvarslingsplaner i Statens 
vegvesen. Trafikkforvaltning tilbyr kursene, og håndterer og tilrettelegger det praktiske 
omkring kravet.» 
 
Kravet berører de som skal godkjenne arbeidsvarslingsplaner i Statens vegvesen. Kravet 
berører alle som har fått, eller vi få, delegert myndighet til å fatte vedtak om bruk av 
trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking med hjemmel i skiltforskrift av 7. 
oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30, 32 og vegtrafikkloven § 7, samt andre virkemidler som 
benyttes. Dette vil i praksis si de vedtak som berører arbeid på og ved veg. 
 
 
Støtte for kravet 
Som støtte for kravet vil det foreløpig bli tilbudt to kurs 4a i 2014, i regi av Vegdirektoratet. 
Første mulighet for å delta på kurset er 10.-13. februar i Trondheim. Neste mulighet blir til 
høsten. Alle datoer vil bli offentligjort på Kurskalender, samt gjennom de regionale kontakter 
for arbeidsvarsling. 
 
Kurset har en varighet på fire dager. 
 
Det kreves gyldig «Kurs 2» i arbeidsvarsling, samt ID-kort («Det grønne kortet»), for å delta. 
Man kan melde seg på før dette er fullført, men det må være gjennomført før kursoppstart. 
Verneutstyr er også nødvendig. 
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Gjennomføring 
Fra og med 1.1.2015 kan søknad om arbeidsvarslingplaner kun behandles av ansatte som har 
gjennomført kurs 4a. 
 
Det er i dag om lag 150 ansatte som har delegert myndighet til å fatte nevnte vedtak. Omtrent 
80 ansatte har allerede deltatt, og tilfredsstiller dermed kravet. Vi oppfordrer vegavdelingene 
til å gjennomgå sine rutiner og ressurser, slik at behandlingen av disse planene alltid 
behandles av noen med særskilt kompetanse til dette. Dette vil i praksis si at man må ta høyde 
for ferieavvikling, sykdom og så videre. 
 
Bakgrunn 
Kurset kom i stand blant annet som en følge av en sikkerhetstilråding fra Statens 
havarikommisjon (VEI nr. 2011/02T), samt etter foreslått tiltak i rapport fra Region sør i 2011 
(«Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid»). Kurset har også vært sterkt 
etterspurt av skiltmyndigheten selv. 
  
Arbeidsvarsling er et felt som krever kunnskap om risikostyring, særlige 
fremkommelighetshensyn, ulike kommunikasjonsmetoder med trafikanter, samt fysisk sikring 
av både trafikanter og vegarbeidere. Faget anses som svært utfordrende. 
 
Kompetanseheving i egen etat når det gjelder etterlevelse av HB051 er sentralt for å ivareta 
sikker og effektiv fremkommelighet for vegfarende, samt personlig sikkerhet for 
vegarbeidere. Godkjenning av arbeidsvarslingsplaner har direkte og øyeblikkelige 
innvirkninger på trafikksikkerheten på det norske vegnettet, og saksbehandlerne forvalter 
således etatens sektoransvar og flere av våre nasjonale mål i sitt daglige arbeid. 
 
Kurs 4a vil være med å bidra til enhetlig og kompetent behandling av arbeidsvarslingsplaner i 
Statens vegvesens skiltmyndighetsmiljøer. 
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