
KOMPETENSOMRÅDE KUNNA
Kommunal 
väghållare

Statlig 
väghållare

Finns 
skillnader

KÄNNA TILL
Kommunal 
väghållare

Statlig 
väghållare

Finns 
skillnader

Utrustning
Vilken utrustning som vakten ska använda. Krav på 
kommunikation. Fördelen med att använda C 34

X X
Vad reglerar kravet på utrustning. Bom med stopplykta. 
krav på skyddsutrustning

X X

Tecken Vilka tecken vakt får använda. X X Vad reglerar kravet på tecken. X X

Posteringsplats
Hur man ordnar en vaktplats och säkerställa låg 
hastighet 

X X
Vikten av att känna till arbetsberedning/riskbedömning 
och TA-plan för arbetet.

X X

Vakt Agera på ett informativt och korrekt sätt. X X
Krav på åtgärder på anslutande vägar inom reglerad 
sträcka.  Andra väntetider enligt kontrakt

X X

Hur lotsning förbi arbetsplatsen utförs så att det alltid är 
låg hastighet förbi platsen där oskyddad personal 
arbetar. Rätt agerande i vägkorsing/cirkulationsplats

X X

Hantering av trafiksignal. Stoppsignal trafikstyd och 
manuell. Vilka typer av signaler som kan användas vid 
lotskörning

X X

Lotsfordon Fordonsklass, utrustning och utmärkning X X X Fördel med Battenburg-mönster X X

Dubbellots
Effekterna av dubbellotsning, svårigheter att utföra det 
rätt trafiksäkert, framkomlighetsmässigt

X Dubbellotsning tillvägagångssätt fördelar och nackdelar. X

Väntetider
Vilka tömningstider som krävs beroende på längden på 
arbetsplatsen och i förhållande till 
trafiktätheten.Grundkrav på väntetider

X X

Prioriterade fordon Rätt agerande för vakt och signal vid prioriterade fordon X X
Skapa tillräckligt utrymme vid vaktpostering för 
blåljusfordon för att invänta mötande fordonskö

X

Ställa upp och starta anläggningen. Anpassa och 
synkronisera anläggningen till korsningar/anslutande 
vägar

X X

Göra funktionskontroll, Veta hur anläggningen hanteras 
maunellt

X X

Reglering med vägmärken Använda B6-B7 på ett korrekt sätt X X
Vikten av att undvika användning, behovet av god 
genomsikt

Riskbedömningar
Hot och våld, siktförhållanden, väglag. hastighet, ensam 
arbete

X X

Lyktor
Risken att ha tända lyktor i anslutning till signalen 
exempelvis X5 och vägmärkesvagnen

X X

Behörighetskrav
körkortskrav, minimiålder erfarnenhet av vägarbete 
kommunicera på svenska språket

X X

Tillfällig trafiksignal

Lots
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En trafikregleringsutbildning ska komplettera innehållet i både Steg 2.2 och Steg 3.0. Om personen arbetar som vakt bör även steg 1.3 kompletteras med trafikregelring.


