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Arbete på väg 
 

Din arbetsplats ska vara säker även om den är i en trafikerad miljö. Du ska känna dig trygg 

och det ska även trafikanterna göra. Därför finns regelverk som beskriver hur arbetsmiljön på 

en vägarbetsplats ska bli bra och säker för alla parter, regelverk som alla ska rätta sig efter 

vid arbete på eller invid väg.  

Några av de viktigaste riskfaktorerna att beakta vid arbete i trafikerade miljöer är 

 Ouppmärksamhet eller ändrade förutsättningar, t ex omledning 

 Höga hastigheter 

 Trötthet/drogpåverkan 

Av alla de som skadas i trafiken i Sverige är ca 5% vägarbetare. De flesta av dessa skadas 

när de befinner sig inne i sina fordon. 

 

Personlig skyddsutrustning 
Personer som utför arbete på väg, eller som vistas på en vägarbetsplats, ska bära 

varselkläder motsvarande klass 3 på ovandelen. Vid mörker, dis eller dimma eller andra 

förhållanden med dålig sikt, ska dessutom varselbyxa med lågt sittande reflex i lägst klass 2 

användas.  

(Observera att även annan skyddsutrustning såsom skyddsskor, hjälm och hörselskydd kan 

behövas beroende på arbetet som utförs.) 

 

Kompetenskrav och regelverk på Kraftringen 
Beroende på vem som är väghållare kan regelverket se olika ut, lokala anvisningar och 

förordningar ska alltid följas. Om inte annat är känt ska Trafikverkets regelverk och 

kompetenskrav för Arbete på väg följas på Kraftringen. Detta gäller såväl anställda som 

leverantörer. 

Trafikverkets kompetenskrav är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav 

beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som ska utföras. Steg 2 och 3 innebär certifiering. 

Det är alltså din roll och dina arbetsuppgifter som avgör vilken nivå på utbildning du behöver. 
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För Kraftringen gäller att:  

 APV 1.1 är minimikrav för alla som någon gång besöker vägarbetsplatser. Detta 

inkluderar t ex alla som utför safety walk/revision/kontroll, du som genomför enstaka 

syn/besiktning eller liknande.  

 APV 1.1-1.3 är minimikrav för alla som återkommande arbetar i vägmiljö, såsom t ex 

montörer, projektledare och tekniker men även du som frekvent besöker 

vägarbetsplatser i andra sammanhang eller arbetsleder/beställer vägarbeten i större 

utsträckning.  

 APV 2 och 3 om särskilda behov finns.  

Utbildningar i de olika stegen nås via KraftringenAkademin. 

 

Trafikverkets kompetenskrav i korthet 
(mer info finns på trafikverket.se) 

Steg 1 Grundkompetens   

1.1 Allmän grundkompetens: minimikrav för alla som någon gång besöker 

vägarbetsplatser i sitt yrke.   

1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (alla fordon som 

används i samband med vägarbete) 

1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbete i/nära 

vägbana där passerande fordon förekommer 

Steg 2 Kompetens- och certifieringskrav för särskilda säkerhetsprioriterade arbeten. 

2.1 Förare av vissa väghållningsfordon (TMA samt intermittent utmärkning på 

skyddsklassade vägar) 

2.2 Arbete med TMA och trafikdirigering 

2.3 Montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassad väg  

Steg 3 Kompetens- och certifieringskrav för att styra och leda personal i steg 2. 

 


