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2. Inledning 

I detta dokument avhandlas endast induktiva detektorer.  

3. Teknisklösning / Skarv 

Skarv mellan detektorkabel och slingtråd i detektorslinga ska utföras med 
en koppling med vattenavvisande massa typ presshylsa eller med 
kontaktpressning med isolation. Kontakta Trafikkontoret för detaljerad 
information 
Detektorkabeln (TL) och slingtråden ska vara så långa att skarven kan lyftas 
ur detektorbrunn. TL-sling i brunn får inte överstiga 1.5 m.  

4. Teknisklösning / Skarvskydd 

Skarvskydd eller så kallad kladdbox skall vara tillverkad i ett UV-resistent 
polypropylenhölje. 
Skarvskydd ska vara fyllt med silikonbaserad gel. 
Skarven skall kunna kontrolleras och återförslutas med snäppfästen. 
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5. Teknisklösning / Detektorslinga 

En förläggningsmetod Trafikkontoret alltid eftersträvar är att såga ner 
slingan grunt i bärlagret innan det översta asfaltslagret läggs. Detta skall 
utföras vid omfräsning av gatan eller ny asfaltläggning och ökar livslängden 
på slingorna. 
 
Utsättning av detektorer ska inte ske förrän vägmarkeringen är utsatt.  
 
Detektorslinga ska inte förläggas närmare angränsande körfält än 0,5 m.  
 
För cykeldetektorer ska ”vingen” förläggas så nära angränsande kantsten 
som möjligt om inte annat anges på ritning eller arbetsunderlag. 
 
Detektorslinga ska inte skarvas. 
 
Under kantstöd ska slingtråd förläggas i kabelskyddsrör. Om kantstöd 
saknas ska kabelskyddsrör förläggas fram till vägkant på lämpligt djup 10-
15cm djup. 
 
Läggs slingan i bärlagret skall den läggas på 4 cm. 
 
Slingtrådarna mellan slinga och skarv till detektorkabel ska tvinnas 10 
varv/m. 
 
Vid förläggning av detektorslinga i bundna material ska spåret utföras med 
såg eller fräsmaskin. Vid förläggning i körbana ska spåret vara 70 – 80 mm 
djupt under färdig vägbana. Läggs slingan i bärlagret skall den läggas på 
4cm. 
 
Gamla detektorslingor skall kapas som ligger närmare än 3 meter från 
inkopplade detektorslingor och hörn med vinkel < 100º. 
 
Detektorslingor får inte läggas närmare metallobjekt än 0,5m. 
 
Detektorkabel ska inte läggas i samma rör eller kanal som 
starkströmskablar.  
 
Slingor ovanpå metallkonstruktioner som broar, armerade ytor ska 
kompenseras med fler varv än normalt. 
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Detektorkabel ska inte skalas mer än 20 cm till plint och skall tvinnas 10 
varv/meter. Undvik att bunta inte ihop tvinnade par för hårt. 
 
På inte parallellkopplade slingor ska slingtråden fortsätta vara tvinnad (10 
varv/meter) till skarvpunkten med detektorkabeln, dock max 25 m. 
 
För parallellkopplade slingor ska slingtråden fortsätta vara tvinnad (10 
varv/m) till skarvpunkten med detektorkabeln, dock max 5 m/slinga. 
 
Detektorkabelns skärm ska inte jordas på plint men vara tillgänglig i 
styrskåpet för eventuell isolationsmätning. Skärmen skall endast tejpas ner 
längs kabeln. 
 
Hörn < 100º ska avskäras för att isolationsfel på detektorslingan ska 
undvikas. Sågad spårsträcka mellan vinkeländringar ska vara minst 15 cm. 
 
Före läggning av slingtråd ska spåret blåsas rent och torrt. Slingtråden ska 
fixeras i botten av hela spåret med anpassad bottningslist 8 mm.  
 
Spåret skall återfyllas med Metylmetakrylat med tillhörande 
katalysatorpulver för snabb härdning.  
 
Stockholm Stad vill undvika heta arbeten så endast i undantagsfall får spåret 
återfyllas med oxiderad eller polymermodifierad bitumenmassa med 
smälttemperatur 95ºC och hårdhetsmått 30-50, IO 95/30, IBM 95/50 eller 
likvärdigt. Entreprenören skall kontakta ansvarig projektledare för 
detektorer på Trafikkontoret för att få ett godkännande innan arbetets start. 
 
Vid förläggning av detektorslinga vid lägre temperatur än 0ºC ska 
förvärmning av beläggningen kring spåret ske för att säkerställa 
återfyllnadsmassans vidhäftning om bitumenmassa används. 
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6. Överhörning 

För att undvika överhörning gäller följande: 
 
Koppla slingor som har samma detektorkabel till samma detektorenhet. 
Om ovanstående inte går att genomföra så får slingorna ej ha samma 
ordningsföljd som på detektorkorten som t.ex. 1 och 9, 2 och 10 osv. 
Koppla slingor som ligger närmare än 3 meter från varandra till samma 
detektorenhet. 
Om två slingor har samma frekvens ex. vis två riktningskännande slingor 
måste dessa kopplas in på samma detektorenhet så de scannas separat. 

7. Lång loop med vinge 

Utförandet av lång-loop med vinge kan utföras som två slingor. Från 
respektive loop och vinge dras var sin tvinnad slingtråd fram till 
skarvpunkten där samma tilledningskabel används. Dessa slingor måste 
kopplas i serie mot tilledningskabeln så att detektorfel kan registreras om 
den ena slingan skulle få avbrott.   
Var dock väldigt uppmärksam på att loopen och vingen inte blir motriktade. 
Detta är således mycket viktigt att märka upp slingtråden från respektive 
slinga vid skarvpunkten så att magnetfälten mellan loop och vinge ej blir 
motriktade. 
Val av förläggningssätt, två slingor eller som enbart en och samma slinga, 
utförs i samråd med ansvarig projektledare på Trafikkontoret. 

8. Cykeldetektering 

Den cykelkänsliga vingen har normalt en bredd på 1,1 m och bör utföras 
med 4 varv i körbana med cyklar i blandtrafik. 
För att få ut maximal potential i cykeldetektorns känslighet skall slingan 
sågas i 45º.  
Riktningskännande cykeldetektorer består av två separata detektorer varav 
den ena har en spärrande funktion. 
Vid förläggning i cykelbana ska spåret vara 30 mm - 50 mm djupt och bör 
utföras med 4-6 varv. 
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9. Spårvagnsdetektering 

För att få en störningsfri detektering ska detektorslingan läggas i form av en 
”åtta” så att korsningen mellan slingtrådarna är i mitten av detektorslingan. 

10. Detektorprotokoll Utförande 

”Detektorprotokoll Utförande” ska alltid upprättas vid övertagande, 
slutbesiktning nyinstallation, ombyggnad och reparationer vid drift och 
underhåll. 
I detektorprotokollet intygar utföraren att arbetet utförts enligt beställning 
samt anger vilket materiel som använts och vilket slingdjup slingan är 
förlagd.  
Uppkomna problem och avvikelser ska noteras. 
Uppmätta värden för resistans och induktans noteras i protokoll: 
”Detektorprotokoll Utförande” 
Fyra olika mätningar ska utföras på varje slinga med tillhörande tilledning. 
Mätningarna ska utföras vid den kabelände som ansluts till 
detektorförstärkaren. 
Vid mätning ska tilledningskabel vara bortkopplad från detektorförstärkaren 
och detektorslingorna skall vara fria från fordon under mätning. 
Resistansmätning ska ske under minst en minut per detektor. 
Blankett för ”Detektorprotokoll Utförande” finns på Stockholms stads 
hemsida (www.stockholm.se/tekniskhandbok) under del 6, bilagor. 
Protokoll på förlagda detektorslingor, skall alltid överlämnas till ansvarig 
projektledare på Trafikkontoret. 

  

http://www.stockholm.se/tekniskhandbok
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11. Detektormätning 

Mätningarna utförs enligt nedan: 

• Resistansmätning – totala resistansen i slinga och tilledning <5 Ω 
och redovisas med två siffrors noggrannhet. 

• Induktansmätning – totala induktansen i slinga och tilledning 80-
600µH och redovisas med tre siffrors noggrannhet. 

• Isolationsmätning mellan detektortråden (i kabeln) och jord >10 MΩ 
och redovisas med två siffrors noggrannhet. 

• Isolationsmätning mellan skärm (i kabeln) och jord (230 V-jord)>10 
MΩ ska redovisas med två siffrors noggrannhet. 

• Isolationsmätning ska utföras med 500 V. 
För att uppgifterna, om uppmätt induktans och resistans över slingan, ska 
bli mer intressanta, så bör dessa jämföras med teoretiskt uträknade värden. 
Beräkningen utförs lämpligtvis på projekteringsstadiet. 
Om uppmätta värden på respektive detektorer avviker mer än 20 % från 
beräknade värden måste utföraren redovisa om det finns kända orsaker till 
detta. I annat fall får Trafikkontoret utvärdera orsaken i det specifika fallet. 
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