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6. Trafiksignaler 

60. Allmänt 
Trafiksignaler är ett hjälpmedel för att genomföra stadens gällande trafikpolicy. 

Trafiksignalens primära syften är att: 

 öka trafiksäkerheten 

 öka framkomligheten 

 fördela tiden rättvist 

 ge optimalt trafikflöde och bättre flyt i trafiken 

 prioritera olika trafikantkategorier eller trafikströmmar 

 reglera (hålla tillbaka) stora trafikströmmar till överbelastade trafiksystem. 

Höga krav ställs på trafiktekniska funktioner och driftsäkerhet, liksom på låga 

driftkostnader och ekonomisk livslängd. 

Till en trafiksignalanläggning räknas alla delar som ingår, från mätarskåp eller 

kraftintag, till signallyktor och detektorer.  

Teknikkrav och typritningar som hänvisas till, finns på Stockholms stads hemsida: 

(www.stockholm.se/tekniskhandbok), under del 6, bilagor.  

60.1 Definitioner 

En trafiksignalanläggning definieras i Trafikverkets skrifter som: “En anläggning 

som med signaler reglerar och varnar trafik“ och att ”Trafiksignaler reglerar 

trafikflödet genom att visa vem som ska göra vad. Signalbilderna visar när du ska 

stanna, får åka, gå eller cykla”. Staden utvidgar ordet “Anläggning“ till att avse en 

eller flera separat reglerade gatukorsningar som styrs från en och samma 

styrapparat. 
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60.2 Ansvar 

60.21 Handlingar 

Följande bygg/eltekniska dokument gäller för byggande, drift och underhåll av 

trafiksignaler: 

 Kombinerad Signal- och Kabelplan 

 Korskopplingstabeller och tillhörande plintritningar 

 Styrutrustning inkopplingsscheman 

 Styrutrustning bestyckning 

 Specialutrustning: Beskrivning, inkopplingstabell, princip- och 

kretsscheman 

 Protokoll ”Projektering detektorer” (Excel-ark), med beräknade 

slingvärden. Protokollet sparas även som relationshandling. 

Mallar för detektorprotokoll, kontinuitetsprotokoll, provningsprotokoll 

kabel, och SAT protokoll, finns som bilaga till teknisk handbok. 

 Bussprioutrustning inkopplingsanvisning/tabell 

 Bussprioutrustning bestyckning 

 Relationshandlingar 

Manualer för styrutrustning, som erhålls från leverantör, behöver inte finnas för 

varje enskild anläggning, men för varje apparattyp och hos alla berörda. 

60.23 Utförande 

Avdelningen för trafikplanering ansvarar för av ny- och ombyggnad av 

trafiksignaler. 

Ny- och ombyggnad av trafiksignalanläggningar får endast utföras av 

trafikkontoret utsedd entreprenör. 

Huvuddelarna behandlas utförligt och i detalj i det för Stockholms stad gällande 

kontrakt av entreprenad avseende drift och underhåll av trafiksignaler samt ny- och 

ombyggnadskontrakt 

Avdelningen har även drift- och underhållsansvar för anläggningarna samt tecknar 

nödvändiga abonnemang. 

60.24 Dokumentation 

Trafikkontorets avdelning för trafikplanering ansvarar genom enheten teknik för att 

all erforderlig och relevant dokumentation finns tillgänglig för ny-och ombyggnad, 
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och även för drift och underhåll av signalanläggningarna och andra elektriska 

trafikanordningar.  

60.25 Driftövertagande 

Ansvarig enhet på Trafikkontoret kan kalla till en särskild besiktning innan 

driftsfas.  

Innan idrifttagande av anläggningen ska avdelningen för trafikplanering erhålla 

samtliga erforderliga dokument såsom egen-kontrollsprotokoll, planritning, 

inkoppling och funktionsbeskrivning. 

Anläggningens uppbyggnad ska överensstämma med Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara 

utförda. 

60.26 Skyttelsignal 

Skyttelsignal ska alltid godkännas av Trafikkontoret.  

Skyttelsignalanläggning kan användas för växelvis trafikföring vid gatuarbete som 

inskränker på körbanan.  

Endast trafikkontorets entreprenör för drift och underhåll får utföra montering av 

skyttelsignalanläggning. Eget signalmateriel får inte användas. 

Kriterier som avgör valet av reglering med skyttelsignaler är:  

 trafikmängd (motorfordon, gående och cyklister)  

 regleringens tidslängd  

 reglerad vägsträckas längd får inte överstiga 100m  

 siktförhållanden  

 var och en för sig eller i kombination. 

60.3 Styrande dokument  

Utformning av trafiksignaler och dess signaltekniska funktioner ska följa gällande 

lagar och föreskrifter samt kraven i avsnitt 61. – 63., nedan.  

Kraven gäller projektering för såväl ny- som ombyggnation av 

trafiksignalanläggningar. 

Vid motstridiga uppgifter har kraven i Vägmärkesförordningen (VMF 2007:90) 

och gällande föreskrift för trafiksignaler (TSFS 2014:30) tolkningsföreträde. 

Utföraren ansvarar för att ha kännedom om eventuella revideringar av ovanstående 

handlingar eller om respektive handling skulle utgå och ersättas av en ny handling. 

Utföraren ansvarar för att senaste revision av arbetshandlingar finns i skåpet vid 

arbete i anläggningen. 
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Utföraren skall vid förändringar i arbetshandlingarna dokumentera detta med röd-

ritningar till beställaren. 

 

60.4 Arbete i närhet av trafiksignalanläggning  

Arbete nära signalreglerad korsning skall utföras enligt gällande TA-plan.  

Med nära signalreglerad korsning menas normalt inom avstånd till längst bort 

liggande detektor. I vissa fall på A-och B-gator kan det dock vara fordons-

magasinens längd som är avgörande. 

Listor över A- och B-gator återfinns i bilaga till Teknisk Handbok Del 5. 

61. Projektering  

61.1 Trafikteknisk projektering 

 Projektering av trafiksignaltekniska funktioner utförs huvudsakligen av 

Trafikkontorets egna trafiksignalingenjörer. Vid behov kan Trafikkontoret utse 

extern trafiksignalingenjör.  

61.2 Elteknisk projektering 

Projektering av trafiksignaleltekniska funktioner utförs huvudsakligen av 

Trafikkontorets egna trafikelprojektörer.  

Vid behov kan Trafikkontoret utse extern trafikelprojektörer.  

Följande bygg/eltekniska dokument gäller för byggande, drift och underhåll av 

trafiksignaler: 

 Kombinerad Signal- och Kabelplan 

 Korskopplingstabeller och tillhörande plintritningar 

 Styrutrustning inkopplingsscheman 

 Styrutrustning bestyckning 

 Specialutrustning: Beskrivning, inkopplingstabell, princip- och 

kretsscheman 

 Protokoll ”Projektering detektorer” (Excel-ark), med beräknade 

slingvärden. Protokollet sparas även som relationshandling. 

 Bussprioutrustning inkopplingsanvisning/tabell 

 Bussprioutrustning bestyckning 

 Relationshandlingar 
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Manualer för styrutrustning, som erhålls från leverantör, behöver inte finnas för 

varje enskild anläggning, men för varje apparattyp och hos alla berörda. 

62. Material 

62.1.1 Trafiksignalstolpar och fundament 

Trafiksignalstolpar i materialet aluminium ska tillverkas enligt typritning Ts6139. 

Trafiksignalstolpar ”stubbe” i materialet aluminium ska tillverkas enligt typritning 

Ts6142. 

Trafiksignalstolpar i materialet stål tillverkas enligt typritning Ts6141. 

Trafiksignalstolpe i materialet stål skall endast användas vid förhöjd stolpe. 

Kablarna skall alltid skyddas med UC fjäder. 

Stolparna skall förses med tre reflexband, som placeras på 30, 90, och 160 cm höjd 

över marknivån. Reflexer ska vara gula högreflekterande och 75 mm breda, enligt 

typritning Ts5452. 

Betongfundament skall tillverkas enligt typritning Ts6138. 

Kanonfundament skall tillverkas enligt typritning Ts5555. 

Kanonfundament med ram skall tillverkas enligt typritning Ts4901. 

62.11 Målning av signalstolpar 

Kulör på signalstolpar ska vara  

 Stockholmsgrön NCS 8010 G10Y glanstal 70 (RAL 6009) 

62.12 Ommålning av signalstolpe 

Stolparna ska tvättas med varmt vatten och klistermärken och liknande tas bort.  

På tidigare målade stolpar ska lackskador slipas jämnt och vid behov tvättas med 

tvätthinner.  

Stolparna ska alltid grundmålas.  

Grundfärgen ska neutralisera underliggande färg så att resning i underfärgen inte 

uppstår.  

Galvaniserade stolpar grundmålas med galepoxyfärg.  

Färdigmålning sker med en två-komponentfärg av Polyfondtyp som är 

klottersanerbar.  

All målning ska ske enligt färgtillverkarens anvisningar. 
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62.2 Styrapparat 

Styrapparat skall uppfylla krav enligt ”Tekniska och Funktionella krav” Bilaga 

06.01 Teknisk kravspecifikation. 

62.3 Detektorer  

62.31 Detektorslinga i mark – induktiva 

 

Detektorslinga skall: 

 vara värmeresistent och arean ska vara 2,5 mm²  

 tåla en omgivningstemperatur på minst +70ºC, och i samband med 

förläggning en temperatur på minst +150ºC. 

 Detektorslingan skall motstå påverkan från kemikalier i bituminösa 

beläggningar och kemikalier som används vid vägunderhåll. 

 Vara mångtrådig och bestå av kardeler av olegerad, härdad koppar.  

 Kardelerna i kabeln ska vara jämnt dragna, cirkulära, fria från defekter och 

ha en jämn kvalitet.  

 Ledarna ska uppfylla krav enligt SS-EN 60228, flexibla ledare klass 5. 

 Ledarna ska klara stora mekaniska påkänningar och skall klara av att töjas 

till minst dubbla längden utan att isolationsförmågan försämras. 

 mantel vara motståndskraftig mot olja och brandspridning. 

 Det skall vara säker vidhäftning till isoleringen så att separation inte uppstår 

vid påfrestningar på kabeln i samband med handhavande och 

installationsarbeten. 

 Manteln ska ha ljus färg. 

 

62.32 Ovan mark-detektering 

Där annan detekteringsteknik än induktiva slingor nyttjas, skall kraven för den 

tekniska specifikationen från trafikkontorets arbetshandling uppfyllas. 

PTR detektorer (trådlös kommunikation) använder trafikkontoret som en tillfällig 

lösning endast i samband med skyttelsignalanläggningar eller innan nya detektorer 

kan eller ska förläggas. Avvikelser från dessa rutiner kan förekomma vid särskilda 

tillfällen i överenskommelse med trafikkontorets handläggare. 

62.4 Skåp 

Styrapparatsskåp skall uppfylla krav enligt ”Tekniska och Funktionella krav” 

Bilaga 06.01 Teknisk kravspecifikation.  

Kopplingsskåp, mätarskåp och andra skåp tillhörande Stockholm stads 

trafikanordningar ska lackeras i enlighet med Stockholm stads möbelprogram för 

innerstaden (senaste utlagan från 2016). Följande standardkulörer är godkända i 

Stockholm stads gaturum:  
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 Stockholmsgrön: NCS 8010 G10Y, RAL 6009, glanstal 70. 

 Kallgrå: NCS S 6502-B (RAL 7012) 

 Umbragrå: NCS S8000-N (RAL 7022). 

Trafikkontoret bestämmer vilken kulör som skall användas. 

63. Utförande 

63.1 Allmänt 

Släckning av signalanläggning ska utföras med övergång via stadie gulblink och 

vid lämplig tidpunkt för rådande trafiksituation.  

63.11 Signalstolpar och fundament 

Signalstolpar ska placeras enligt projekterad kabelplan. Stolpen kontrolleras 

avseende lutning – skall monteras i lod. 

Kablaget och inkommande kabeltrådar till signalstolpe ska anslutas och disponeras 

enligt kabelregister gällande för respektive anläggning enligt typritning Ts6061. 

Stolparna skall placeras enligt typritning Ts6060. 

Stolpfundament skall vara enl. Ts6138 eller Ts5555. 

Stolpfundament skall i första hand sättas enligt typritning Ts6140.  

Kanonfundament skall sättas enligt typritning Ts5555. (Ts5587_Princip för 

anläggning av fundament Ts5555 för signalstolpe) 

Kanonfundament med ram skall sättas enligt typritning Ts4901. 

Vid montage av trafiksignalstolpe på bro eller betongdäck bör stolfot gjutas in.  

Se typritning Ts4901. På liknande befintliga konstruktioner ska stolfotens stabilitet 

avseende stolplängd och antal lyktor skall beaktas. Vid otillräcklig stabilitet ska en 

större stolpfotsplatta användas, alternativt att ingjutning eller förankring av plattan 

sker i befintlig konstruktion. Ingjutning eller förankring mot konstruktion 

(konstbyggnad) ska granskas och godkännas av enheten för konstbyggnad på 

avdelningen för Infrastruktur Anläggning. 

Skruvar och låsring (mellan ring och fundament) monteras alltid med korrosions- 

och ärgningsskydd. 

63.111 Placering av vägmärken, papperskorgar m.m. på signalstolpe 

Trafiksignalstolpe ska endast bära trafiksignallyktor och tillhörande vägmärken.  

Utformning av trafiksignaler och dess signaltekniska funktioner ska följa gällande 

lagar och föreskrifter 
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63.12 Signallyktor 

Signallyktor skall uppfylla; bilaga 06.02 Tekniska krav signallyktor och 

tryckknappsdetektorer. 

Signallyktor skall placeras enligt aktuell projekterad kabelplan.  

Montage av signallyktor skall utföras med ett minimalt utstick av lykthusen på kör, 

cykel och gångbana.  

63.121 Placering av signallykta på belysningsstolpe: 

Signallykta får endast i undantagsfall placeras på belysningsstolpe. 

Belysningsstolpen skall då förses med skilda stolpluckor.  

63.13 Brunnar 

Kabelbrunn (rektangulära modellen) ska förläggas enligt typritning Ts6137. 

Kabelbrunn av betong (s.k. runda modellen) ska förläggas enligt typritning Ts 

6074. Monteras med bottenstöd, och på sådant sätt att ingen sättningsrisk 

föreligger. 

Detektorbrunn ska förläggas enligt typritning Ts5439. Kablarna i detektorbrunn 

skall märkas enligt typritning Ts6076. 

Kabelbrunnar placeras i första hand enligt kabelplan, där sådan saknas skall 

avståndet mellan brunnar maximal vara 80m. Vid tveksamhet kontakta beställare. 

63.14 Styrapparatskåp 

Styrapparatskåpen skall uppfylla ”Tekniska och Funktionella krav” Bilaga 06.01 

Teknisk kravspecifikation 

Skåp skall vara motståndskraftigt mot alla typer på marknaden förekommande 

rengöringsmedel som används vid klottersanering.  

Fundament till styrapparatskåp monteras enligt typritning Ts5971. 

63.15 Tryckknappslåda 

Tryckknappslåda skall uppfylla; bilaga 06,02 Teknikkrav signallyktor och 

tryckknappsdetektorer. 

Tryckknappslåda ska placeras med knapp för anmälan monterad 1000 mm från 

marknivå. 

63.16 Detektorer – markslingor 

I avsnittet avses induktiva markslingor.  
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Detektorer skall uppfylla; bilaga 06.03 Teknisk kravspecifikation, slingdetektorer 

för trafiksignaltekniska anläggningar. 

63.161 Detektorprotokoll Projektering 

Projekterade detektorslingor, med teoretiska värden, kabellängder, antal varv för 

respektive detektorslinga skall återfinnas i bygghandling och utgör underlaget för 

utförandet. Detta sparas därefter som en del av relationshandlingarna. 

63.162 Funktion 

Detektor ska endast detektera de eller det körfält som detektorn är avsedd för och 

förläggas på så sätt att önskvärda funktioner enligt redovisade detektorfunktioner 

uppnås.  

63.163 Radar 

Radar kan används permanent och som tillfälliga detektorlösningar.  

63.17 Kanalisation 

Förläggs med gula 110mm rör i läge, och antal, enligt projekterad kabelplan, och i 

enlighet med de krav som beskrivs i TH del 2, avsnitt 25.62. 

SRS-rör skall användas (utom sista biten in i brunn, där skall SRN-rör användas). 

Röret förses med dragtråd och ändtätas. 

63.18 Kablar 

Schakt för kabelförläggning ska ske enligt gällande EBR-standard. 

Vid fundament enligt Ts5307 skall sling göras med 3 m signalkabel vid varje 

signalstolpe. 

Kabeldragning och kabelförläggning ska ske enligt kabeltillverkarens anvisningar. 

Vid byte av påkörd signalstolpe ska isolationsmätning alltid utföras på den 

tillhörande påkörda stolpens signalkabel. Isolationsmätning mot jord och mellan 

respektive ledare. Protokoll upprättas och förmedlas till Trafikkontoret. 

Vid öppna rörkors läggs kabelskydd över, som skydd mot täckmassan. 

Kablarna skall endast innehålla en och samma spänning. Olika spänning i en och 

samma kabel är inte tillåtet, utan samråd med ansvarig projektledare på 

Trafikkontoret.  

Märkning av kablar, utrustning etc. skall efter underhållsåtgärd återställas till 

ursprungligt skick. Undantag gäller för uppenbart felaktig eller saknad 

ursprungsmärkning. I dessa fall skall en korrekt märkning istället upprättas och 

dokumentationen revideras i samråd med Beställaren. 
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Vid ny- och ombyggnationer samt vid kompletteringsarbeten skall 

kabelmärkningen utföras. Kablarna skall märkas med varaktiga märkningar typ 

Partex. Alla kablar, signalkablar, detektorkablar och samordningskablar som 

ansluts i skåp/styrapparat ska märkas efter vad de heter i kabelregistret. I 

signalstolparna ska respektive signalkabelände märkas och där märks 

kabelsändarna med kopplingsnumret som kabel kommer ifrån och ansluts till, dvs 

2st olika nummer. Detektorkablarna ska märkas med kabelregisternumret i 

apparatskåp/kopplingsskåp samt i den brunn eller skarvpunkt där detektorkabeln 

avslutas. Där två detektorer är inkopplade på samma kabel ska även detektornumret 

märkas upp på respektive trådpar. Märkningsmetod ska godkännas av beställaren 

innan uppdrag startas. 

63.3 Skyttelsignal 

Skyttelsignalanläggningen reglerar en vägsträcka där två fordon inte kan mötas. 

Endast två tillfarter får regleras på vägsträckan. Vägsträckan får högst vara 100 

meter lång. Hastigheten ska vara 40 km/h eller lägre. 

 

In- och/eller utfarter får inte förekomma på den vägsträcka som 

skyttelsignalanläggningen reglerar. Cykelöverfart eller övergångställe får varken 

finnas på den reglerade vägsträckan eller närmare än 30 meter från 

skyttelsignalanläggningen. 

 

Skyttelsignalanläggning finns för såväl el- som batteridrift. Tidslängden som 

anläggningen ska vara i drift, samt tillgången på el, avgör vilket som är 

fördelaktigast. 

Vid batteridrift skall ett schema för batteribyte upprättas. 

Om inget annat är överenskommet är entreprenören skyldig att stå för kostnader för 

alla eventuella nödvändiga arbeten, provisorier, samt återställning efter arbetets 

utförande. 

63.4 Inmätning 

Inmätning skall göras i anläggningens ingående delar såsom, rör, stolpar, 

detektorernas inskarvningspunkt, detektorbrunn, kabelbrunn, skåp och dylikt när de 

förläggs i nytt läge. 

Inmätningarna skall ligga till grund för relationshandling och ska levereras i digital 

form. Inmätning sker med CC mått. 

Inmätningen skall levereras i form av: 

 Punktlista med tillhörande underlag 

 DWG-format 

 Rödmarkerad ritning 
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 Format: SWEREF 99 18 00, höjdsystemet RH 2000. 

Entreprenören skall utföra erforderlig utmärkning av befintliga kablar för 

Trafiksignaler i samband med grävningsarbeten intill signalanläggningen. 

All utsättning ska kontrolleras mot befintliga konstruktioner. Avvikelser ska 

redovisas skriftligt till beställaren. 

63.5   Miljöfarligt avfall 

Signalentreprenören ansvarar för att eventuellt miljöfarligt avfall, t.ex. 

elektronikskrot, hanteras på ett miljömässigt säkert sätt. 


