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1 TEKNISKA OCH FORMELLA KRAV 
TRAFIKSIGNALLYKTOR 

1.1 Formella krav 
tekkrav.1.1 Om inte annat uttryckligen anges i denna specifikation, gäller kraven lika för alla typer 

av LED- lampor (fordons-, pil-, fotgängar- och cykelsignaler). Denna specifikation 

baseras på SVENSK STANDARD SS-EN 12368, nedan kallad SS, men förtydligar 

beställarens krav på nedanstående punkter. Där SS har alternativa klasser, och denna 

specifikation inte ställer krav, skall det anges vilken/vilka klasser enheten är testad 

mot. 

tekkrav.2.1 Enheterna skall vara märkta i enlighet med reglerna för CE-märkning. Detta innebär 

att ”Försäkran om överensstämmelse” (Declaration of Conformity) skall redovisas, 

med angivande av vilka standarder som åberopas. Försäkran om överensstämmelse är 

ett dokument som producenten skriver. 

tekkrav.3.1 LED-enheternas inbyggnadsdjup skall anges för att avgöra om enheterna i 

förekommande fall kan monteras i befintliga eller separat levererade lykthus. 

tekkrav.4.1 LED-Enheterna skall vara funktionsprovade mot de på svenska marknaden 

förekommande styrapparaterna. Eventuella modifieringar i styrapparat eller LED- 

enhet anges med kostnadsberäkning. Ange referenser. 

 

1.2 Tekniska 
tekkrav.5.1 Den normala ljusöppningen skall vara 200mm +/- 10 % i diameter, utom för 

cykelsignaler där ljusöppningen skall vara 100mm +/- 10 % i diameter. 

tekkrav.6.1 LED- enheten skall vara så utförd att den i kombination med lämpligt 

lykthus uppfyller kraven i punkt 4.2 klass 4 i SS (IP 55). 

Lykthusets front skall vara i svart kulör - RAL9005. 

Lykthusets baksida ska vara svart RAL9005. 

Lykthuset skall ha utförande för rörfäste.  

Montageskruvar på lykthus för montage på rör ska vara infettade med väderbeständigt 

 medel/fett. 

Över- och underdel i lykthuset ska vara av metall. 

Respektive ljusöppning ska vara försedd med skuggskärm. Skuggskärmen ska vara 

mjuk/eftergivlig, dvs tåla lättare stötar från fordon och ej heller lossa från lykthuset. 

Konstruktions- och miljöprövning: 

Slaghållfastheten ska vara enligt tabell 9 klass IR3. 
Temperaturområden:  Klass C 
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tekkrav.7.1 LED- lampan skall klara kravet enligt punkt 5.1 klass B i SS,  

(+55 o C till –25 o C). 

tekkrav.8.1 Ljusöppningen skall uppfattas som en cirkulär och jämnt lysande yta, med undantag 

för enheter med symboler. 

Ljusstyrkan skall uppfylla punkt 6.3 tabell 1, prestandanivå 2, klass 1 (200 cd till 800 

cd) i SS, när det gäller den nedre gränsen. Enhetens ljusstyrka bör inte överstiga 500 

cd, om den inte används i kombination med dimning lokalt i enheten själv, eller 

centralt från styrapparaten. 

Ljusfördelning skall vara enligt 6.4 tabell 3 (Typ W, klass A) i SS. 

Ljusets jämnhet skall uppfylla kraven i 6.5 (Typ W) i SS. 

tekkrav.9.1 LED- enheten skall lägst klara kraven i punkt 6.6 klass 5 i SS. Detta gäller även "Wash 

out" (ofärgade reflexer).  

tekkrav.10.1 Rött, gult och grönt skall uppfylla kraven i punkt 6.7 i SS. 

tekkrav.11.1 Fotgängar- pil- och cykellampor skall uppfylla kraven i punkt 6.8 i SS. Detta gäller 

även vita symboler (kollektiv-signaler). 

tekkrav.12.1 Nätspänning skall vara 230 V AC + 10  -15 %. Nätfrekvens 50 Hz. 

Effektfaktor lika med 0,95 eller bättre. 

Övertonshalt bör ej överstiga 10 % av enhetens märkström. 

EMC: Enheten skall vara godkänd enligt test SS-EN 55015, vilket skall redovisas med 

diagram. 

Enheten skall vara skyddad mot transienter från nätet 

enligt SS-EN 61000-6-2. 

 Restspänning efter att lampan gått från TÄND- läge till SLÄCK- läge skall efter 100 

ms inte överstiga 40 volt. Belastningskaraktäristiken bör i släckt tillstånd vara relativt 

nära den vid tänt tillstånd, för att efterlikna glödlampans karaktäristik. 

tekkrav.13.1 Nolledaren skall vara svart eller blå. 

Fasledarna skall ha följande färger: 

- Grå ledare för grön färg. 

- Orange/Gul ledare för gul färg. 

- Brun ledare för röd färg. 

- Vit ledare för vit färg. 

Ovanstående färger gäller hela kabelns längd, endast märkning är ej godkänt. 

tekkrav.14.1 Effektförbrukningen för 200 mm lampor skall inte överstiga 16 W och för 100 mm 

cykellampor 10 W. Effekten skall inte understiga 7 W. 

tekkrav.15.1 LED-enheten skall inte vara tänd vid lägre spänning än 50 V. 

Om en enskild LED (lysdiod) faller bort får ljusstyrkan minska med max 20 %.  

Detta krav bortfaller om lampan är utförd så att felaktiga lysdioder inte påverkar andra 
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lysdioder. 

Om mer än 40 % av ljusstyrkan faller bort skall lampan släckas.  

Om en eller flera lysdioder släcks, skall inte mönster bildas, som kan uppfattas som en 

symbol. 

tekkrav.16.1 LED- lampan skall i tillämpliga delar märkas enligt avsnitt 10 i SS. 

Emballaget skall vara märkt med tillverkare, modell och typ (fotgängare, pil osv). Vid 

leverans av enskilda lysdiodsenheter anges även färg. 

tekkrav.17.1 Ljusstyrkan skall under garantitiden uppfylla kraven under punkten Ljus i denna 

specifikation. 

tekkrav.18.1 Provningsprotokoll per modell, från certifierat testinstitut skall uppvisas. 

Mätmetoder enligt avsnitt 7 (klass ska anges), och 8 i SS redovisas. I de fall 

provningsprotokollet utfärdats av utländskt testinstitut gäller att protokoll enligt EN 

12368: 2000 avfattade på engelska, godkänns. 

Protokollet skall ange tillverkare och modell, samt omfatta de tester som SS 

föreskriver. 

tekkrav.19.1 Isolationsklass: Class II, dubbelisolerad 

tekkrav.20.1 Servicevänlighet: 

LEDenheten skall kunna bytas enskilt. Vid byte av enskild LEDenhet i lykta skall  

endast den felaktiga LEDenheten påverkas av demontering, montering och 

installation. 

Röranpassning i lyktbotten ska bestå av endast en del 

LEDenheten och eller linsen ska ha snäppfästning eller likvärdig fästanordning, 

skruvmontage får ej förekomma. 

tekkrav.21.1 Isolationsklass: Class II, dubbelisolerad 
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2 TEKNISKA OCH FORMELLA KRAV 
TRYCKKNAPPSLÅDA 

2.1 Formella krav 
tekkrav.22.1 Tryckknappslåda skall vara försedd med anmälningsindikering som tänds när anmälan 

sker, indikeringen skall även ha en kompletterande ljuskrans för extra synbarhet. 

Ljuskrans gäller endast för fotgängartryckknapp, dvs låda med trycke och akustisk. 

tekkrav.23.1 Lins framför anmälningsindikering skall vara okrossbar och infalsad så att åverkan 

försvåras. 

tekkrav.24.1 Tryckknapp skall vara utformad så att åverkan och låsning i intryckt läge försvåras. 

tekkrav.25.1 Tryckknappslåda enbart avsedd för cykeltrafik skall vara försedd med cykelsymbol. 

tekkrav.26.1 Tryckknappslåda för fotgängare skall ha akustisk enhet samt taktil märkning. 

tekkrav.27.1 Taktil märkningen skall bestå av tydligt urskiljbar(a) pil(ar) på tryckknappslådans 

ovansida som anger övergångsställets riktning.  

Stockholms Stad använder för närvarande inte taktil märkning, i form av relief på sidan 

av tryckknappslådan som anger körfälts/refugindelning i gångöverfarten, men 

möjlighet till det ska finnas. 

tekkrav.28.1 Tryckknappslåda för fotgängare skall vara försedd med ”smartcard-funktion” RFID-

läsare för aktivering med RFID-tag/brickor samt ha möjligheten att kommunicera 

aktiveringen mot extern utrustning via kabelanslutning. 

tekkrav.29.1 Tryckknappslåda för fotgängare och cykel skall kunna detektera brist och/eller felaktig 

funktion och förmedla detsamma till styrskåpet om någon av följande komponenter ej 

fungerar korrekt: Högtalare, Mikrofon, Vibrator, NFC, Reläer och Intern 

strömförsörjning. Summalarm för de olika feldetekteringarna kommer godkännas. 

 

tekkrav.30.1 Alla inställningar och konfigurationer, så som exempelvis hantering av ljud och 

ljudfiler, skall kunna utföras av Beställaren eller dennes Entreprenör utan 

tillkommande kostnader för verktyg och/eller programvara. 
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2.2 Tekniska krav 
 

tekkrav.31.1 Elektrisk utrustning skall skyddas så att minst krav för kapslingsklass IP54 uppfylls. 

Hål för högtalare och mikrofon får anordnas under förutsättning att de elektriska 

skyddskraven uppfylls. 

tekkrav.32.1 Lock skall fästas med syrafasta, rostfria Torx-security eller på annat likvärdigt sätt. 

tekkrav.33.1 Tryckknappslådor och akustiska signalenheter skall matas med samma nominella 

driftspänning som på stolpen monterade signallyktor, 230 VAC alternativt 42VAC 

tekkrav.34.1 Ljudnivån i tryckknapplådans akustiska enhet skall variera med omgivande 

ljudnivå/bullernivå(=bullerstyrd) med minst två olika och inställbara min- och 

maxnivåer, exempelvis för att skilja min- och maxnivåer under dagtid respektive 

nattetid.  

tekkrav.35.1 Bullerstyrningen skall kunna ställas mellan olika nivåer för hur snabbt och hur mycket 

tryckknappslådan ska följa med omgivande buller. 

tekkrav.36.1 Ljudnivån skall minst kunna variera mellan 45dB – 90dB från 1m avstånd. 

tekkrav.37.1 Olika ljudnivåer för ”rött” respektive ”grönt” skall vara inställbart individuellt 

oberoende av varandra. 

tekkrav.38.1 Olika ljudkaraktärer skall kunna ställas in för att möjliggöra olika ljud för olika 

gångriktningar. 

tekkrav.39.1 För rött respektive grönt ljus skall akustisk signal avge knäppningar eller ljudpulser 

och samtidigt ge vibration i tryckknapplådan med samma frekvens. Ljudet skall vara 

identiskt med det ljud som Stockholms Stad har som standard. Vid behov 

tillhandahåller Stockholms stad ljudfilen. TK-lådan skall även kunna hantera andra ljud 

vid behov. 

tekkrav.40.1 Akustisk signal skall vara utförd så att felaktig signal inte kan avges. Exempelvis ska 

lådan inte kunna ticka grönt om det vid röd signal samtidigt kommer in grön fas. 

tekkrav.41.1 I anbudet skall anges i text och bild vilken typ av tryckknappslåda som avses användas 

för fotgängare respektive cyklister. 

tekkrav.42.1 Isolationsklass: Class II, dubbelisolerad 

tekkrav.43.1 Kapslingsklasser för elektrisk materiel - Skydd mot yttre mekanisk påverkan på höljen 

(IK-beteckning): IK-klass 08 (EN 62262) 

tekkrav.44.1 Tryckknappslåda för fotgängare ska ha möjlighet att ladda upp egna talmeddelanden.  

tekkrav.45.1 Tryckknappslåda för fotgängare ska ha möjlighet att ladda upp egna ljud för akustiken. 

tekkrav.46.1 Ljusstyrkan på ljuslins och ljusring på tryckknappslåda för fotgängare ska gå att justera. 
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tekkrav.47.1 I tryckknappslåda för fotgängare ska det gå att justera samtliga adekvata parametrar, 

och skapa parameterfiler. Det ska gå att namnge och spara filen. Det ska kunna gå att 

lägga in de justerade och sparad parameterfilerna i andra enheter/tryckknappslådor. 

tekkrav.48.1 Det skall vara möjligt att kommunicera trådlöst, via exempelvis en app. för 

konfigurering av TK-lådan.  
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