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Bilag 1 – Krav til kursusdeltagelse
”Vejen som arbejdsplads”
Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på vejarealer eller
langs statsveje med trafik, at de skal have gennemført kurset ”Vejen som arbejdsplads”. Kravene blev
i 2011 skærpet, og en ny uddannelsesrække blev etableret, hvor kravene nu er tilpasset de arbejdsfunktioner medarbejderne udfører og det ansvar, der er forbundet med jobfunktionen.
Målet med det nye kursuskoncept er at hæve kompetencerne indenfor afmærkning og planlægning af
vejarbejder, sådan at fremkommelighed, sikkerhed og arbejdsmiljø ved de enkelte vejarbejder forbedres.
De enkelte kurser er kort beskrevet herunder, og her er det præciseret, hvem der skal have gennemført, hvilke kurser.

KURSER









Pas på - på vejen (E-læring)
Vejen som arbejdsplads (E-læring)
Vejen som arbejdsplads – Certifikat (AMU Kursus)
Vejen som arbejdsplads - TRIN I
Vejen som arbejdsplads - TRIN I Repetition
Vejen som arbejdsplads - TRIN II
Vejen som arbejdsplads - TRIN II Repetition
Vejen som arbejdsplads - TRIN III

E-Læring
Kurserne er opbygget som selvstudium baseret på løsning af opgaver på PC, og består af:
 Pas på – på vejen
 Vejen som arbejdsplads (E-læring)
”Pas på - på vejen”
Kurset henvender sig til medarbejdere, der har opgaver på vejen, der ikke omfatter konkret afmærkning. I kursusindholdet lægger man vægt på sikker adfærd, når man færdes på veje uden afspærring.
Dette kursus er ikke omfattet af Vejdirektoratet krav til kursusdeltagelse, men Vejdirektoratet opfordrer
alle, der arbejder på vejen om også at deltage i dette, da egen sikkerhed prioriteres højt.
Vejen som arbejdsplads (E-læring)
Kurset kan tages som selvstændigt kursus, hvis medarbejderne ikke har vejen som sin daglige arbejdsplads, f.eks. leverandører (kortvarige ophold for på-/aflæsning af materialer i og udenfor arbejdsområdet). Kurset giver indblik i de grundlæggende regler på området og anvisninger til, hvordan man
skal opføre sig ved et vejarbejde.
Kurset er desuden obligatorisk, hvis man skal deltage i kurset Vejen som arbejdsplads – TRIN I. Vejen
som arbejdsplads (E-læring) udbydes af VEJ-EU som selvstudium, hvor det er forberedelse til kurset.
Indholdet fra e-læringskurset er indarbejdet i AMU’s undervisning.
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AMU-kurset
Kurset retter sig mod markpersonale hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder i ”marken” med
anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, eller som udfører afmærkning af vejarbejder efter godkendt
rådighedstilladelse, men som ikke er ansvarlig for afmærkningen, og ikke fører tilsyn med afmærkningen.
Der fokuseres på trafiksikkerhed og ulykkesfaktorer, med udgangspunkt i håndbogen for afmærkning
af vejarbejder.
AMU-kurserne udbydes af AMU-skolerne, EUC og andre lignende skoler (læs mere på Undervisningsministeriet www.ug.dk (vælg -> Uddannelser ->Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) -> Bygge/anlæg og industri -> Asfaltbelægninger -> Vejen som arbejdsplads, Certifikat).

TRIN I
TRIN I retter sig mod medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, rådgivere, kommuner og stat,
der udfører administrative opgaver i forbindelse med ansøgning/godkendelse af rådighedstilladelser
og afmærkningsplaner, men som ikke er ansvarlig for afmærkningsplaner. Endvidere henvender TRIN
I sig til medarbejdere hos entreprenører, der har længerevarende ophold/arbejde hos Vejdirektoratet,
og herunder også ansatte, der f.eks. udfører regelmæssige renholdsopgaver, der normalt kun involverer afmærkningsmateriel på arbejdskøretøjet.
Kurset har til formål at give kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning,
materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler. Desuden mere indgående omkring trafiksikkerhed og
ulykkesfaktorer, herunder trafikantadfærd og statistisk overblik, samt rådighedstilladelser, roller og
opgaver ved vejarbejdet – alt med vægt på vejreglerne.
E-læringskurset Vejen som arbejdsplads forudsættes gennemført før deltagelse i TRIN I kurset.
TRIN I er adgangskrav til TRIN II.

TRIN II
TRIN II retter sig mod medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, afmærkningsfirmaer, rådgivere
og projektansvarlige, som:
 udfærdiger afmærkningsplaner, dvs. har ansvaret for vejafmærkningen
 fører tilsyn med afmærkningen
 har ledelsesansvar på arbejdsstedet, f.eks. vejformænd.
 udsteder rådighedstilladelser
 faglærere, som underviser i Vejen som arbejdsplads hos AMU/EUC
Kurset fokuserer på forståelse af et vejarbejde set fra både trafikantens og de udførendes side. Der
stilles skarpt på udarbejdelsen af afmærkningsplaner og gås mere i detaljer med de enkelte delelementer på en arbejdsplads på vejen (trafikværn, overledninger og midlertidig afmærkning m.m.).
Desuden gennemgås tilsynets rolle ved vejarbejder som et vigtigt trafiksikkerhedsmæssigt aspekt.
Kurset afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen, hvor kursisterne skal demonstrere viden og overblik ved udførelse og vedligeholdelse af en afmærkning.
TRIN II er adgangskrav til TRIN III.
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TRIN III
Trin III retter sig mod medarbejdere hos vejbestyrelser, rådgivere, entreprenører og ledningsejere,
som udarbejder afmærkningsplaner og trafikafviklingsberegninger for mindre og større anlægsarbejder samt større vedligeholdelsesarbejder. Kurset har fokus på grundlaget for udarbejdelse af trafikafviklingsplaner og afmærkningsplaner for trafikafvikling. Der bliver undervist i emner relevante for vejarbejder, herunder vejgeometri, trafiksikkerhed, arbejdsmiljø i grænseområdet mellem trafikområdet
og arbejdsstedet, trafikdataindsamling og analyse, kapacitetsberegninger incl. køberegning og grundlæggende signalteknik.
Adgangskrav til TRIN III, er gennemførelse af TRIN II.
TRIN I+II+III udbydes af VEJ-EU.

Repetitionskurser for Vejen som arbejdsplads Trin I og II
TRIN I Repetition er et 1-dagskursus, der afsluttes med en test. Består kursisten ikke denne test, skal
TRIN I kurset gennemføres i sin helhed igen (2-dages kurset) for at opnå certifikat til TRIN I. TRIN I
kurset skal ikke fornys, hvis man efterfølgende har taget et TRIN II kursus. Så er det nemlig TRIN II
kurset, der skal fornys.
TRIN II Repetition er et 1-dagskursus, der afsluttes med en test. Består kursisten ikke denne test, skal
TRIN II kurset gennemføres i sin heldhed (2-dages kurset) og afsluttes med en mundtlig eksamen for
at opnå certifikat til TRIN II.
Ved fornyelse af certifikatet skal man være tilmeldt et repetitionskursus inden certifikatet udløber. Repetitionskurset skal være bestået senest 6 måneder efter udløb af certifikatet

Gyldighed og Dokumentation
Kravene til dokumentation af bestået / gennemført kursus er følgende:
Bestået E-Læring Vejen som arbejdsplads, AMU, TRIN I, II eller III kursus skal til enhver tid kunne
dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis.
Beviset er gyldigt i 5 år på AMU, TRIN I og TRIN II, hvorefter det skal fornyes.
TRIN III er ikke et certifikat kursus og skal derfor ikke fornyes.
Kursister, som efter 5 år skal have repeteret TRIN I, kan enten vælge TRIN I Repetition (1-dags),
TRIN I (2-dages) eller i stedet TRIN II (2-dages).
Kursister, som efter 5 år skal have repeteret TRIN II, kan enten vælge TRIN II Repetition (1-dags) eller
TRIN II (2-dages).
Har man TRIN III – er det dog fortsat TRIN II man skal forny efter 5 år.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at kontrollere om personer har deltager på kurserne, og deltagerdata samles hos VEJ-EU.
For udenlandske entreprenører gælder, at de skal kunne dokumentere at have bestået / gennemført
kurser, der opfylder krav svarende til ”Vejen som arbejdsplads” på det relevante niveau. Kursusplan
skal vedlægges.
Mindst én person på arbejdsstedet skal endvidere kunne dokumentere kendskab til de danske regler
for afmærkning af vejarbejder.
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Dispensation for kurset ”Vejen som arbejdsplads” gives kun, hvis man er tilmeldt kursus, og hvis dette
er planlagt inden for den følgende måned.
Henvendelse skal ske til Vejdirektoratets kontaktperson vedr. kurset, som kan findes på
www.vejdirektoratet.dk (vælg -> Vejsektor -> Regler og Tilladelser ->Tilladelser -> Råden over vejareal). Kravene er gældende for såvel drifts- som anlægsarbejder).
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Vejen som arbejdsplads - TRIN III

Vejen som arbejdsplads - TRIN II

Vejen som arbejdsplads -TRIN I

Vejen som arbejdsplads -Certifikat
(AMU)

Vejen som arbejdsplads
(E-læring)

Gruppering, opgaver og ansættelse

1) Leverandører med kortvarigt ophold
Leverandører der på- og aflæsser materialer i et
arbejdsområde bag afspærring.
Skal kunne forstå forhold omkring trafikanter og
egen trafiksikkerhed.
Specialister som f.eks. stilladsarbejder, svejsning
af rør, isoleringsarbejder på brodæk etc., og som
arbejder bag fysisk afspærring.

X

2) Medarbejdere (Ikke ansvarlig for afmærkning og tilsyn).
Ansatte hos entreprenører og ledningsejere der
arbejder med den praktiske opsætning og nedtagning i ”marken” med anlæg, drifts og
vedligeholdelsesopgaver og som udfører afmærkning af vejarbejder, men som ikke er ansvarlig og som ikke fører tilsyn med afmærkningen.

X

*1

3) Medarbejdere med længerevarende ophold/arbejde
Samme som i 2) herover men med længerevarende arbejde.
Ansatte, som arbejder bag fysisk afspærring. Eks
fagtilsyn hos bygherre, ledningsejer og entreprenør, der fører tilsyn med arbejdet bag afmærkning.
Ansatte med f.eks. renholdsopgaver, der normalt
kun involverer afmærkningsmateriel på arbejdskøretøjet.
Kende krav til afmærkning af vejarbejder, og forstå de trafiksikkerhedsmæssige aspekter for trafikanter og for sig selv.
*1)
*2)

X

X

*2

E-lærings kurset er indarbejdet i AMU-kurset og er således ikke en forudsætning ved AMU.
E-lærings kurset er en forudsætning ved TRIN I
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Vejen som arbejdsplads - TRIN III

Vejen som arbejdsplads - TRIN II

Vejen som arbejdsplads -TRIN I

Vejen som arbejdsplads -Certifikat
(AMU)

Vejen som arbejdsplads
(E-læring)

Gruppering, opgaver og ansættelse

4) Administrativt personale m.fl.
Medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere,
rådgivere, kommuner, stat, som udelukkende har
administrative opgaver i forbindelse med ansøgning/godkendelse af rådighedstilladelser og afmærkningsplaner, men som ikke er afmærkningsansvarlige.

X

X

*2

X

X

*2

X

X

X

*2

X

5) Medarbejdere – med ansvar for afmærkningen og tilsyn samt ledelsesansvar på arbejdsstedet
Medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere,
afmærkningsfirmaer, rådgivere og projektansvarlige, som enten udfærdiger afmærkningsplaner,
har ansvaret for vejafmærkningen eller fører tilsyn
med afmærkningen. Samt medarbejdere med
ledelsesansvar på arbejdsstedet f.eks.
Vejformænd.
Desuden skal den sagsansvarlige for udstedelse
af rådighedstilladelser hos vejmyndigheden, og
faglærere og andre, som underviser i Vejen som
arbejdsplads på erhvervsskolerne og VEJ-EU,
også have gennemført TRIN II.
6) Personale som udfærdiger større afmærkningsplaner og projekteringsopgaver.
Medarbejdere hos vejbestyrelser, rådgivere, entreprenører og ledningsejere, som udarbejder
afmærkningsplaner og trafikafviklingsberegninger
for mindre og større anlægsarbejder samt større
vedligeholdelsesarbejder.
*2)

X

E-lærings kurset er en forudsætning ved TRIN I

Kursustrin er kompetencegivende fra venstre mod højre i skemaet. Hvis man f.eks. har taget TRIN II,
så dækker det, hvis der i skemaet er krav om TRIN I.
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