
Instruktion – Råden
over vejareal
Nye kursuskrav



Opdatering af Instruktion
• Instruktionen indeholder bl.a:

• Lovgrundlag

• Typer af arbejder

• Rådighedstilladelse

• Tidsfrister

• Entreprenørens pligter

• Krav til kursusdeltagelse
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De nuværende krav
• Der findes overordnet tre kurser:

• (Vejen som arbejdsplads E-learning)

• Vejen som arbejdsplads AMU

• Vejen som arbejdsplads Trin I

• Vejen som arbejdsplads Trin II

• (Vejen som arbejdsplads Trin III)
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Udfordringer med nuværende krav
• Det er svært at skelne Vejen Som Arbejdsplads (AMU) og Vejen Som Arbejdsplads Trin I 

både mht. indhold og krav

• Kursernes indhold skyder i nogle tilfælde forbi målgruppen, f.eks. ”VSA E-learning”

• Meget fokus på afmærkning, mindre fokus på arbejdsmiljø
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De nye krav
• Kurset ”E-learning” udgår

• Vejen Som Arbejdsplads (AMU) skifter navn 

til Sikkerhed Ved Vejarbejder (SVV)

• Kravene er i højere grad stillet efter 

medarbejderens opgaver

• Mere fokus på arbejdsmiljø
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Mere fokus på arbejdsmiljø
• Sikkerhed Ved Vejarbejder bliver et helt nyt kursus

• Det vil overvejende handle om egen sikkerhed

• Kursusmaterialet implementeres 1. halvår 2023

• Efterfølgende vil Trin I og Trin II blive opdateret med mere indhold om arbejdsmiljø
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Sikkerhed Ved Vejarbejder
• Deltagerne

• Af- og pålæsser materialer og lign. bag afspærring

• Arbejder bag afspærring

• Vejservice og lign. med eget køretøj som afmærkning

• Udgangspunktet er deres hverdag:

• Hvordan er man sikker til fods

• Hvordan er man sikker i et arbejdskøretøj/maskine

• Hvornår er man tilstrækkeligt sikret af afspærringen
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Sikkerhed Ved Vejarbejder
• Der bliver færre love, regler og konkrete vejledninger

• Kurset inddrager og relaterer til deltagernes hverdag

• Dialogøvelser

• Dilemmaer – Må vi insistere på sikkerhed, selvom det medfører ekstra udgifter?

• Planlægning

• Husk pladsbehov, arbejdsprocesser osv.

• Inddrag medarbejderne

• Under vejarbejdet

• Den enkeltes beslutninger er afgørende for sikkerheden

• Hvad gør vi, når sikkerheden ikke er tilstrækkelig?

8


