Arbete på väg 3a
Att ha en bra utbildning i hur man agerar för att uppnå god säkerhet vid vägarbeten är idag ett krav från både statligt och
kommunalt håll. Trafikverket anger tydligt i sina dokument vilken utbildning som krävs för olika typer av arbetsuppgifter. Nivå 3a är för dig med utmärkningsansvar men gäller även personal med ansvarsområde motsvarande BAS-PU.
MÅLGRUPP
Utbildningen utgår från Trafikverkets kompetenskrav
för nivå 3a, och riktar sig till alla med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Som
gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten eller
med ansvarsområden motsvarande BAS-PU behöver
du också ha denna utbildning. Förkunskaper i form av
Arbete på väg 2 krävs.
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KUR SMÅL
Ge kunskap och behörighet att utforma, märka ut och
underhålla en säker vägarbetsplats. Kunna identifiera
risker och hitta lösningar som säkrar god arbets- och
trafikmiljö för personal och trafikanter. Kunna tolka,
upprätta och ansöka om TA-planer.

KUR SL ÄNGD
2 heldagar

KURSINNEHÅLL
Under kursen varvas teori med praktiska övningar och
diskussioner. Moment som behandlas är:
• Fördjupning om vägarbeten inklusive statistik som
berör vägarbeten och olyckor
• VMF och dess föreskrifter
• Information – inrapportering till TC
• V3–principen, Varna, Vägleda, Värna
• Trafikanter – beteende, behov, framkomlighet, säkerhet, information mm
• Skyddsanordningar – funktion och handhavande

UTBILDNINGSBE VIS
Efter godkänt teoretiskt prov utfärdas utbildningsbevis i
form av plastkort. Kursens giltighetstid är 5 år.
Kurslitteratur, utbildningsbevis, frukost och lunch ingår.

Begär offert
Suuab arrangerar utbildningar för såväl stora som
små grupper och företag. Du kan gå din utbildning
över hela Sverige. Välkommen till www.suuab.se för
att läsa mer om våra utbildningar och om oss.
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Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
Arbetsmiljöplan AMP inklusive riskanalys
Trafikförordningen
Trafikverkets styrande och rådande dokument
Transportstyrelsens styrande dokument
Övriga relevanta lagar och förordningar
Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
Arbetsmetoder – planering, på- och avetablering,
anpassning av arbetsplats
• Objektanpassa TA-planer
• Eget behov – anpassat efter arbetsuppgifter som ska
utföras

Vid frågor och bokning kontakta oss gärna.
Lotta 0768-66 31 58, lotta@suuab.se
Janne 0709-36 02 19, janne@suuab.se eller
0320 - 65 51 80, info@suuab.se

www.suuab.se

