
SIK-kompetens –Vad gäller? 
För att säkerställa kunskap och kompetens i arbetsmiljö och säkerhet hos den 

personal som ska arbeta i entreprenader eller underentreprenader åt Trafikverket har 

Trafikverket tagit fram ett kompetensprogram, kallad SIK (Skandinavisk 

Infrastrukturkompetens). All personal i entreprenaderna som kommer att befinna sig 

inom vägområdet ska inneha godkänd certifiering innan datum för bygg- eller 

uppdragsstart. Kravet gäller från 1/1 2016. Det gäller både vid vägarbeten samt 

vintervägunderhåll och kravställs i upphandling. 

 
Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov på Trafikverkets 

förarprövarkontor, läs mer här nedan. I upphandlingar av vägarbeten och vid 

tillståndsgivning för ledningsarbeten ställs det alltså inte längre krav att utföraren ska 

ha gått specifika utbildningar, som t ex Arbete på väg 1 och 2. Utan numera ska 

personalen ha kunskap och kompetens enligt den kravspecifikation som Trafikverket 

tagit fram. Detta säkerställs med ett godkänt prov. Dock tar inte kompetensprovet 

bort arbetsgivarens ansvar om att personalen har rätt kompetens enligt (AML 3 kap. 

§3), den måste intygas från en utbildning, sedan är det upp till arbetsgivaren hur 

denne löser utbildningen. Arbetsgivaren ska sedan intyga kompetensbeviset, som 

ska kunna uppvisas vid en kontroll på arbetsplatsen och ska innehålla dokumentation 

enligt Trafikverkets tekniska krav TDOK 2012:86 ver. 3.0  9.1.1 (Nivå 1) 9.1.2 (Nivå 

2) 9.1.3 (Nivå 3). 

 

 

För vem gäller kraven? 
Kraven gäller för de som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt de 
tekniska krav och råd som omfattar de nya reglerna. Kompetenskraven är uppdelade 
i 4 nivåer, beroende på vilken roll man har. Se nedan!  

- För kompetensnivå 2 och högre, se nedan, ska certifiering ske genom ett 
kunskapsprov på Trafikverkets Förarprövarkontor. 

 
Även vid vinterväghållning ställs krav på kompetens hos utföraren.  

- Kunskapskravet gäller på den förare som utför praktisk vinterväghållning i 
”Funktionell vägklass” 1-3. (Läs om ”Funktionell vägklass” nedan)  

- Dels finns kunskapskrav på att den som styr och leder vinterväghållningen ska 
ha kompetens för sin uppgift. 

- Kravet gäller inte extrapersonal som anlitas t ex i samband med ”särskilt 
väder” och förare som endast utför vinterväghållning på sidoanläggning. 
”Särskilt väder” är en definition som benämns i ”Vägverkets ersättningsmodell 
för vinterväghållning”. 

 
 

Tidigare kontrakt och upphandlingar 

Den som arbetar i ett pågående kontrakt som har IFS 2003:1 eller uppdatering 
2005:2 och de som är upphandlade efter IFS 2009:4 ska vara utbildad enligt det som 
framgår i respektive IFS. Det gäller alla utbildningar i Säkerhet på väg, 
Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga, Vakt och Hjälp på väg inom ramen för 
Arbete på väg 
 



De 4 kravnivåerna på kompetens vid vägarbeten 
 
Nivå 1 – All personal  
Grundnivå gäller för all personal som arbetar på uppdrag vid väg eller liknande där 
Trafikverket är beställare. 
Nivå 1 kräver inget avlagt kunskapsprov på Trafikverket, dock ska arbetsgivaren 
garantera att den anställde har behövlig kunskap.  
Kunskapskravet är: 
- V3-principen: Varna, Vägled och Värna 
- Personlig skyddsutrustning 
- Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats 
- Trafikantbeteende 
- Hastighet och krockvåld 
- Information om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, inklusive riskanalys 
- Trafikverkets, trafikingenjörens och projektledarens roll i objektet 
- Arbetsgivarens roll och skyddsorganisation i objektet 
 
Nivå 2 – Maskin- och Fordonsförare 
Kunskapskravet gäller för förare av alla typer av väghållnings-, service- och 
arbetsfordon, etc. 
Nivå 2 kräver avlagt kunskapsprov på Trafikverket. 
Kunskapskravet är:  
- Motsvarande Nivå 1 och dessutom: 

- Behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon 
- Kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god  
 arbetsmiljö för sig själv och sina kolleger 
- God trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar 
 

Nivå 3A –Utmärkningsansvarig 
Kunskapskravet gäller all personal som ingår inom BAS-P:s och BAS-U:s 
ansvarsområde och utmärkningsansvariga. Det innebär behörighet för utmärkning på 
en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och återkommande 
arbeten. 
Nivå 3A kräver avlagt kunskapsprov på Trafikverket. 
Kunskapskravet är:  

- Motsvarande Nivå 2 och dessutom: 
- Utföra utmärkning av markplacerade trafikanordningar och skyddsanordningar  

 - Kunna förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin  
arbetsuppgift 
- Förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning 
och vägledning 
- Känna till det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt 
vägmärkesförordningen i egenskap av väghållningsmyndighet 

Personal med kompetens enligt Nivå 2 får markplacera vägmärken för att i ett tidigt 
skede varna och vägleda trafikanter samt vara behjälplig vid utmärkningsarbete 
under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A. 
 
Nivå 3B – Vakt och Lots 
Kunskapskrav för personer som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete, 
exempelvis vakt, lots och ansvarig för trafiksignaler. 



Förhandskravet är kompetens enligt Nivå 2, samt inneha ett körkort med behörighet 
lägst B. 
 
Nivå 4 – Uppdragstagare och Entreprenör 
Kompetensen gäller för att styra och leda entreprenaden samt ansvara för trafik- och 
skyddsanordningar. 
 
 

De 2 kravnivåerna vid Vinterväghållning 
 

Kompetenskrav vid praktiskt utförande vinterväghållning 
Kunskapskravet gäller för förare som utför vinterväghållning på vägar i Funktionell 
vägklass 1-3 

Kompetensen kräver avlagt kunskapsprov på Trafikverket. 

Förare ska ha kompetens i att kunna metoder, utrustnings- och materials lämplighet 

vid varierande väder och vägförhållanden samt självständigt utföra vinterväghållning i 

praktiken:  

- Bärande maskiner och dess användningsområden  

- Plogtyper, lämplighet vid olika typer av väder och vägar  

- Typer av plogskär, lämplighet vid olika väglag  

- Koppling, inställning av plog och skär  

- Saltspridningsmetoder, lämplighet vid olika typer av väder och väglag  

- Lastning, funktion, inställning, kalibrering av saltspridare  

- Lämpliga mängder och bredder vid saltning  

- Sandspridningsmetoder och lämplighet vid olika typer av väder och vägar  

- Koppling, funktion, inställning och kalibrering av sandspridare  

- Lämpliga material och mängder vid sandning  

- Principskillnad för vinterväghållning mellan vintervägklass 1-3, 4-5 och GC-

väg.  

- Grundläggande meterologi, såsom temperatur, fuktighet, 

nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttryck, varm-/kallfronter, och 

vägförhållandenas påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet.  

- Principer för förebyggande halkbekämpning  
 

Kompetenskrav vid att styra och leda vinterväghållning  

Personal som styr och leder vinterväghållning ska ha kompetens för uppgiften.  

Kompetensen kräver avlagt kunskapsprov på Trafikverket. 

Kunskapskravet är: 

- Kunna planera och omdisponera resurser för vinterväghållning  

- Grunder för ruttplanering, arbetsmetoder, kapaciteter och krav.  

- Resurssättning av ruttplan och principer för omdisponering vid trafikstopp eller 

maskinhaverier. 

  

- Kunna värdera, bedöma, omsätta och tillämpa information om väder och 

vägförhållanden  

  Väderprognoser  



- Grundläggande meterologi, temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, 

vind, lufttryck, varm-/kallfronter samt dess betydelse för vinterväghållning 

m.h.t. beslut om åtgärd.  

- Användbara väderprognoser, allmänna och av Trafikverket levererade 

specialprognoser via VViS.  

- Väderprognosernas innehåll och prognososäkerhet.  

- Typiska vädersituationer som ger höga olycksrisker eller 

framkomlighetsproblem.  

 

 Vägväderinformationssystemet, VViS  

- Väderparametrars betydelse för vinterväghållning m.h.t. beslut om åtgärd.  

- Presentation från VViS av parametrar som vägförhållanden, vägytetemperatur, 

lufttemperatur, daggpunktstemperatur, dagg- och frostutfällning, nederbörd, 

vind och kamerabilder.  

 

 Övrig information om vägförhållanden  

- Övriga källor för information om vägförhållanden.  

- Väglagets betydelse med hänsyn till och beslut av åtgärd.  

- Kritiska sträckor för vinterväghållning, problemställning, behov av särskild 

övervakning.  

- Speciella trafikförhållanden med betydelse för vinterväghållningen, 

pendlingstrafik, industrier, resdagar, arrangemang med mera 

 

- Kunna metoders lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden, samt kunna 

omsätta detta till beslut om metodval och tidpunkt för åtgärd  

 Åtgärd och tidpunkt för igångsättning  

- Tillgängliga metoder, utrustning samt material för snöröjning och 

halkbekämpning.  

- Effekt av olika metoder, utrustningar och material under varierande 

förhållanden.  

 

 Känna till bästa metoder, utrustningar och material vid speciella förhållanden 

 som 

- Saltning vid låga temperaturer  

- Underkylt regn  

- Kraftig rimfrostutfällning  

- Framkomlighet i backar för tunga fordon  

- Halka efter snöröjning vid 0-grader  

- Lätt snöfall vid låga temperaturer och saltfuktig vägyta.  

 

- Kunna planera, styra, leda och instruera genomförandet av övriga vinterarbeten (Ex 

Bortforsling av snö, vallavskärning, snödikning, trumtining, snöstör, sikt i korsning, 

tjällyftningar).  

- Arbetenas syfte och effekter  

- Relevanta/aktuella metoder, utrustningar och material  

  



Hur går man till väga för att få sin behörighet? 
1. Börja med att beställa din ID06 som är ett system för elektroniska personalliggare i 

bygg- och anläggningsbranschen. Ett företag får endast beställa ID06-kort till de 

egna anställda. ID06-kortet bekräftar att det rådet ett arbetsgivarsamband mellan 

företaget och personen som har ID06-kortet. För att beställa ID06-kort ska du 

kontakta ett företag som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. Mer 

information hittar ni på www.id06.se 

 
2. Det finns inget utbildningskrav på SIK-kompetenserna utan endast ett 
kompetenskrav. Det innebär att ni inte behöver gå någon kurs innan ni skriver proven 
första gången. Ni har även rätt till ett omprov. För att säkerställa er kompetens så kan 
det vara en fördel att kontakta en utbildare. Kompetensprovet tar dock inte bort 
arbetsgivarens ansvar om att personalen har rätt kompetens enligt (AML 3 kap. §3), 
den måste intygas från en utbildning, sedan är det upp till arbetsgivaren hur denne 
löser utbildningen. När ni ska göra provet kontaktar ni det lokala förarprövarkontoret 
för att boka en skrivtid samt meddelar vilken kravnivå ni vill skriva upp för. 
Trafikverket lämnar besked till respektive entreprenör om möjliga datum och på vilket 
förarprövarkontor provet kan genomföras. Du ska boka provet med minst 14 dagars 
framförhållning till önskat provtillfälle. Bokningsavgiften är cirka 1000 kr per person. 
För att kunna registrera bokning måste personnummer och ID06-nummer anges för 
varje enskild deltagare.  
 

3. Vid provtillfället ska du ta med din ID06-legitimation samt godkänd legitimation. För 

godkänt prov krävs minst 75 procent korrekta svar. Vid underkänt resultat finns 

möjlighet att göra om provet en gång. Därefter ska entreprenören föreslå 

kompetenshöjande åtgärder, som innan genomförande ska godkännas via 

Trafikverkets avvikelsesystem. När kompetenshöjande åtgärder är utförda finns det 

möjlighet att genomföra ett nytt kunskapsprov enligt samma rutin igen. 

 

 

Hur länge är provet giltigt? 
För vägarbeten är proven giltiga i 3 år. 

 

För vinterväghållning är proven giltigt i 6 år. 

 

 

Funktionell Vägklass -vad är det? 
Funktionell vägklass innebär en klassificering av vägnätet i Nationell vägdatabas 

(NVDB) baserad på hur viktig en väg är för det totala vägnätets 

förbindelsemöjligheter och funktion. Klasserna är 0-9, där klass 0 är de viktigaste 

vägarna och klass 9 de minst viktiga vägarna. Klassningen är generell för all typ av 

trafik. Ingen särskild hänsyn tas till specifika kriterier såsom hur en viss typ av trafik 

eller trafikanter bör vägledas. Exempelvis tas inte hänsyn till enbart tung trafik, 

turisttrafik eller utryckningsfordon. Varje vägsträcka klassas i sitt sammanhang, dvs. 

delvis beroende på hur dess anslutande vägar är klassade. För att få en konsekvent 

klassning så sker den i samverkan med flertalet berörda intressenter.  

http://www.id06.se/

