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7.1 LEDANDE DOKUMENT 
 
Anläggnings AMA 13 
Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten.  
Svensk Byggtjänst. 
 
EL AMA 16 
Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.  
Svensk Byggtjänst. 
 
VGU 2015 
Vägar och gators utformning, VGU - Trafikverket 
 
Elsäkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd  
 
EBR Konstruktionsstandard 
Schakt för belysningskablar, Kabelförläggning max 145 kV 
KJ 41:15 
 
Luftarbeten med belysningskablar typ Alus och konstruktioner 
EBR Hängspiralledning 0.4 kV Alus 
 
Svensk standard 
Luftledningskorsning, Starkströmsledning högst 600 V, över allmän väg 
Svensk standard SS 436 02 10 gäller. 
 
I fråga om starkströmsanläggningens utförande och skötsel ska utöver vad som följer av 
ellagen (1997:857), förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar 
(starkströmsförordningen) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter gälla. 
 
Gestaltningsprogram för belysning i Huddinge kommuns offentliga miljöer 2016 
Gestaltningsprogram belysning 
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http://www.trafikverket.se/vgu
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-belysning-rev20160908.pdf


 

7.2 LEDNINGAR 
 
Kabel i mark - 4 ledarsystem N1XE-U 4×10 gul 
 
Kabel i luft - 4 ledarsystem ALUS 4×25 
 
I järnstolpe - FQQ 3×1.5 svart 
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7.3 KABELSKYDD 
 
Alla kablar ska förläggas i kabelrör SRN 50/42 
 
Vid rörövergång (korsning med väg) ska kabelrör SRN 50/42 dras igenom rör SRS 110. 
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7.4 FUNDAMENT  
Fundament för belysningsstolpe 
Fundament av typ MEAG eller likvärdigt används 
Storlek bestäms av dimensionen på järnstolpen. 
 
 
Fundamentsättning för Stolpe för samtliga ytor ska anläggas enligt figuren nedan 
 

 
 
Fundamentplacering i stödremsa ska vara 0.5m från beläggningskant.  
Där detta inte är möjligt p.g.a. smal stödremsa ska måttet vara 0.35 m från 
beläggningskant. 
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Vid fundamentsättning vid slänt med lutning större än 1:3 ska ett djupare fundament användas 
eller så ska en motvikt gjutas vid fundamentets bakkant.  
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Fundament för belysningscentral 
Fundamentsättning för belysningscentral ska anläggas enligt figur nedan 
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7.5 STOLPAR 
Val och placering i gatans sektion sker utifrån Gestaltningsprogram för Huddinges offentliga 
miljö. Avstånd mellan stolpar beror på armaturens ljusspridning. 
 
• Alla stolpar ska utföras termoplastade i färg RAL 7023 om inte annat anges. 
• Huvudgators stolpar bör ha en höjd på 8 m. 
• Lokalgators stolpar ska ha en höjd på 6 m. 
• Parkernas och gc-banornas stolpar ska en höjd på 4-5 m.  
• Vid hastigheter om 60 km/h eller högre ska eftergivliga stolpar användas. 
• Även vid 40 km/h kan i särskilt utsatta lägen eftergivliga stolpar användas. 
• På belysningsstolpe får endast vägmärken och gatunamnsskyltar placeras utan tillstånd. 

Stolpens beläggning ska skyddas. 
• Stolparna ska klotterskyddas. 
• Stolpen ska monteras så att luckan är placerad i trafikens frånriktning så att 

servicepersonal får ögonkontakt med fordonsförare.  
• Stolpsäkring ska normalt vara 6A. 
• Följande märkning skall göras internt i belysningsstolpe: fasledarmärkning (gul 

plastmarkering ”L1,  L2, L3”), märkning av PEN-ledare , märkning av skilje (gul 
plastmarkering med text ”fast skilje”). 

 

8 
HANDBOK  
KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen 
Huddinge Kommun 



 

7.6 ARMATURER 
Vid nyanläggning används Gestaltningsprogram för belysning i Huddinge kommuns 
offentliga miljöer som underlag för val av armatur. Vid byte av enstaka belysning anpassas 
den till omkringliggande typ. 
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7.7 LJUSKÄLLOR 
• I nyproduktion ska i första hand LED användas.  
• Vid armaturbyte ska LED användas. 
• Vid seriebyte av ljuskälla i äldre armaturer ska metallhalogen användas. 
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7.8 BELYSNINGSCENTRAL 
Belysningsscheman från 1980-talet finns hos kommunen i PDF-format att få på förfrågan.  
Vid mindre utökning av belysningsanläggning ska ny belysning anslutas till befintligt 
belysningsnät. Innan nya belysningscentraler projekteras och installeras ska det undersökas 
var de befintliga är lokaliserade samt deras kapacitet. 
 
Nya belysningscentraler ska vara av typ E-GBK 63.04.med upptändningsanordning Abelko 
GSE 3311 alternativt Capelon SC-200.  
 
Belysningscentraler ska döpas med område och nummer exempel (”BC 01 Högmora”) (”BC 
02 Högmora”). 
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7.9 STOLPINSATS 
Stolpinsats ska vara avsedd för 4-ledarsystem, Fingal Johnsson STS1-4 MK.  
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7.10 DRIFT 
Drift av Huddinge kommuns belysningsanläggningar sköts av upphandlad behörig 
entreprenör. 
 
Vattenfall Services till och med januari 2022. 
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7.11 BESIKTNING 
Besiktning av kommunens nyanlagda belysningsanläggningar ska utföras av behörig 
besiktningsman i samband med slutbesiktningen av nybyggnadsprojekt. 
 
Relationshandling ska överlämnas i samband med besiktning till besiktningsman och 
kommunens projektledare. 
 
Vid besiktningen kontrolleras att: 

• Fundament inte sitter löst. 
• Fundament står på rätt avstånd från gångbana, gc, körbana. 
• Stolpar står i lod.  
• Fundament är i rätt höjd.  
• Markåterställning är utförd korrekt. 
• Isolationsprotokoll. 
• Skyddsjordsprotokoll. 
• Inmätning dwg. 
• Kontrollera skador på stolpar. 
• Kontrollera skiljen. 
• Kontrollera inkoppling i stolpinsats. 
• Kontrollera märkning. 
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