Kontakta oss gärna för
ett upplägg som passar dig.
Vi har skräddarsydda utbildningar över hela
landet. Läs mer och boka på vår hemsida
ramudden.se/utbildning
eller 010-303 51 40

Vi hjälper dig till rätt

• Utbildning
• Kompetens
• Certifiering

Vi utbildar i alla kurser i

Arbete På Väg

Steg 1.1–1.3 / Nivå 1–2 & 3B
Allmän Grundkompetens
Kurslängd 8 tim.

Målgrupp:
• Alla som arbetar på vägen eller tillfälligt vistas på arbetsplatsen.
• Framför väghållningsfordon.
• Plogar, saltar och sandar.
• Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade
vägar.
• Den som utför anläggningsarbete, exempelvis monterar
vägräcken och lägger kantsten.
• Utför projekterings- eller servicearbeten exempelvis
monterar vägmärken utför renhållning etc.
• Den som utför vakt- och lotsarbete.

Steg 2.1 / Nivå 1–2
Kompetenskrav på förare av vissa
väghållningsfordon
Kurslängd 8 tim.

Målgrupp:
• Den som framför väghållningsfordon som är utrustat
med energiupptagande skyddsanordning (TMA). Gäller
samtliga vägar där Trafikverket är väghållare.
• Förare av väghållningsfordon som utför arbeten med
intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och
TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten,
vägmarkering och liknande arbeten.

Steg 2.2 / Nivå 3A + 3B
Kompetenskrav på vissa personer som utför
arbete med trafik- och skyddsanordningar
samt trafikdirigering.

Kurslängd 2 dagar.

Målgrupp:
• Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanord
ningar på en fast arbetsplats eller vid trafikdirigering.
• Ansvarar för att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
• Personal som leder och instruerar medhjälpare med
steg 1 kompetens.

Du vet väl om att du måste ha
en godkänd certifiering för att
vara utmärkningsansvarig på
statliga vägar där Trafikverket
är beställare?
Vi utbildar i alla kurser
i Arbete på väg.

Steg 3 / Nivå 4
Kompetenskrav APV styra & leda
Kurslängd: 2 dagar

Målgrupp:
• Styr och leder i projekt
• Leder personal med steg 2 kompetens
• När det åberopas i förfrågningsunderlaget
Efter genomförd utbildning bokas certifieringsprov
hos Trafikverket. Provet består av 45 frågor där det
krävs minst 75% rätt. Certifikatet gäller i 4 år.

Alla har rätt till en
säker arbetsplats.

