
Mer än utbildning.

Vi pratar helhetslösning.

Arbete på väg  Steg 2.2 Utmärkningsansvarig  

Wangeskog är en stark partner inom maskinuthyrning. Eftersom vi bryr  
oss ”från start till klart” ligger utbildningen nära vår verksamhet.

Om utbildningen
Utbildningen omfattar Trafikverkets regelverk på  
personal som ska arbeta som utmärkningsansvarig. 

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagaren 
har en uppdaterad kunskap kring lagförändringar och 
regelverk. Utbildningen och syftar till en trygg arbets-
plats samt säkerhet för övriga trafikanter som vistas  
på vägarna.

Målgrupp
Personal som sätter ut/tar in och underhåller mark-
placerade trafik- och skyddsanordningar på en fast 
arbetsplats eller som är nödvändiga för trafikdirigering. 
Personal som tillser att fordon som utför rörliga- och 
intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent 
utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete. Kursen 
lämpar sig även för t ex platschefer och arbetsledare 
som bör ha denna kunskap.

Deltagare ska ha genomfört Arbete på väg steg 1 (1.1-2.1) 
samt ha god förståelse i svenska

Kursinnehåll 
•  Författningskrav och Trafikverkets regler för trafik- 

och skyddsanordningar samt trafikdirigering.

• Daglig tillsyn, egenkontroll samt dokumentation.

•  Leda och instruera personal med grundkompetens.

•  Montage av energiupptagande skydd samt kunskap 
om dess funktion och begränsningar. 

•  Tillämpning av arbetsmiljöplan, arbetsberedning och 
ritningar över placering av trafik- och skyddsanordningar.

•  Utplacering av trafik- och skyddsanordningar för att 
uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel 
framkomlighet för trafikanter.

•  Slutprov.

Tid och plats
Utbildningen inklusive prov är på en heldag och  
genomförs på våra hyrcenter. Vi kan även arrangera 
utbildningen i lämpliga lokaler på er arbetsplats.

Webbutbildning
Denna utbildning kan även genomföras som webb- 
utbildning. Deltagaren behöver då ha tillgång till 
dator eller surfplatta (ej mobiltelefon) med tillgång till 
mailinbjudan med länk till kursen, kamera, mikrofon/
headset, högtalare/headset, internetuppkoppling, 
webbläsare, materialet som tidigare skickats ut.

Övriga krav vid webbutbildning:

•  Kursdeltagare måste synas i kameran för utbildaren 
under HELA utbildningen för att närvaro skall kunna 
registreras.

•  Om flera deltagare sitter vid samma uppkoppling 
måste samtliga synas i kameran för utbildaren under 
hela kurstiden.

•  Samtliga deltagare måste ha tillgång till egen dator/
telefon för att kunna göra bland annat övningar, samt 
avslutande digitalt prov vid kursens slut.

•  Deltagare måste kunna via ljud kommunicera med 
utbildaren.

Om Wangeskolan 
Vi har ett brett utbildningspaket inom bygg och anlägg-
ning med välrenommerade kursledare. Wangeskolan 
ger dessutom en helhetslösning för hela kursadminis-
trationen. Kursdeltagare får tydlig information och kal-
lelser. Arbetsgivaren får ett mycket bra hjälpmedel för 
överblick över kursbehovet, planering och budgetering. 

Kontakt 
Välkommen att kontakta oss på 010-424 87 12  
alternativt wangeskolan.vast@wangeskog.se.

Denna utbildning finns som webbutbildning!


