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Titel:
Kort titel:
Varighed:
Godkendelsesperiode:
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Status (UVM):

Uddannelsesmål med detaljer

47136
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Vejen som arbpl
2,0 dage.
19-11-2012 og fremefter
GOD
GOD

Branchecertifikat: Ja
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse
med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et
sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed,
lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte
og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt
afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og
bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende
opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om
ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere
disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder
på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.
Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års
interval.
Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis
For opnåelse af bevis skal deltagerne bestå en prøve, som er fastlagt af Vejdirektoratet.
Uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år fra uddannelsestidspunktet, hvorefter uddannelsen skal fornyes.

Spørgsmål www.viskvalitet.dk

Deltagere:
•
•
•
•
•

I hvilken grad synes du, at du kan anvende og gøre brug af gældende lovgivning og
bestemmelser ved afmærkning af vejarbejder?
I hvilken grad synes du, at du kan angive i hvilke tilfælde der kræves godkendelse fra vej- og
politimyndigheden?
I hvilken grad synes du, at du kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og
bevægelige vejarbejder med godkendt afmærkningsmateriel?
I hvilken grad synes du, at du kan afhjælpe fejl og mangler ved afmærkning af vejarbejder, og
dermed eliminere ulykkesfaktorer?
I hvilken grad synes du, at du kan medvirke til at sikre din egen personlige og kollegers
sikkerhed og medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter?
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Virksomhed:
•
•
•
•
•

I hvilken grad kan medarbejderen efter kurset anvende og gøre brug af gældende lovgivning og
bestemmelser ved afmærkning af vejarbejder?
I hvilken grad kan medarbejderen efter kurset angive i hvilke tilfælde der kræves godkendelse
fra vej- og politimyndigheden?
I hvilken grad kan medarbejderen efter kurset udføre korrekt afmærkning af typiske stationære
og bevægelige vejarbejder med godkendt afmærkningsmateriel?
I hvilken grad kan medarbejderen efter kurset afhjælpe fejl og mangler ved afmærkning af
vejarbejder, og dermed eliminere ulykkesfaktorer?
I hvilken grad kan medarbejderen efter kurset medvirke til at sikre din egen personlige og
kollegers sikkerhed og medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter?

Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser
Alle medarbejdere, som arbejder ved drifts-, vedligeholds- og anlægsarbejder og ombygninger af
vejanlæg på statsvejnettet hos entreprenører og ledningsejere, som skal udføre afmærkning af
vejarbejder skal være i besiddelse af uddannelsesbevis fra Vejen som arbejdsplads – Certifikat.
Uddannelseskravet er defineret som Bygherrekrav for vejarbejder på statsvejnettet i Vejdirektoratets
Instruks for råden over vejareal, Ansvar og pligter i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet,
Juni 2012. I denne instruks er endvidere defineret de uddannelseskrav, som gælder for undervisere
på den arbejdsmarkedsuddannelse, der giver bevis for Vejen som arbejdsplads – Certifikat.
Af vejreglerne fremgår, at uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år fra uddannelsestidspunktet, hvorefter
uddannelsen skal fornyes.
Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål:
3398 Vejen som arbejdsplads
45645 Vejen som arbejdsplads - ajourføring
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser:
2208 (AF) Asfaltbelægninger (moder-FKB)
Tekster til UddannelsesGuiden
WEB-søgetekst:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse
med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan
udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge
trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.
Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der
arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af
vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.
Mål:
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Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse
med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et
sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed,
lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte
og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt
afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og
bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende
opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om
ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere
disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder
på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets
Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.
Varighed:
2,0 dage
Eksamen:
For opnåelse af bevis skal deltagerne bestå en prøve, som er fastlagt af Vejdirektoratet.
Uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år fra uddannelsestidspunktet, hvorefter uddannelsen skal fornys.
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3
Indhold:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse
med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan
udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge
trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.
Jobmuligheder og videre uddannelse:
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer,
som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde,
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder
mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I
bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
Bevis opnås således:
Beviset tildeles ved bedømmelse af, om deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt
godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, som afsluttes med en prøve,
kan beviset også tildeles personer, som ikke har deltaget i undervisningen, men som aflægger
prøven. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i
AMU).
Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis:
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.
Bevistekster
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Bevisformat: A6
Gældende fra: 19-11-2012
Bevistekst:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse
med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et
sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed,
lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte
og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt
afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og
bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende
opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om
ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere
disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder
på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.
Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års
interval.

