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Hinder skall selektera på hastighet, endast de som 
överträder hastigheten ska uppleva obehag.
Det ska gå att ändra de lokala inställningarna i 
hinder på distans i realtid, exempelvis ändra hastig-
hetsgräns eller tillfälligt stänga av funktionen, utan 
att behöva besöka installationsplatsen.
Systemet ska ha bevisad effekt och leverantören 
ska kunna uppvisa minst tre referensinstallationer 
under minst två år i svenskt klimat.

DEY.1 Refugelement
Refugelement enligt ritning.

PBB.5215 Ledning av PP-rör, standar-
diserade markavloppsrör i lednings-
grav 
Ledning för dränering av farthinderelement
Dagvattenledning, dim 110 mm

SBC.8 Diverse stolpar m.m.
Stolpe för radar Moramast bestående av: 
Bottendel 140mm AHMS140056
Stolptopp MSE6010 E-arm eller D-arm 60mm, 
L=1000mm
Vid stolpplacering mellan körfält används D-arm 
med radar för två körfält på samma stolpe. Vid 
stolpplacering vid sidan av vägen används E-arm 
och en stolpe per körfält.

SCC.72 Installationskablar i kabel-
skyddsrör i mark
Kablar i kabelskyddsrör i mark
Rheyflex® -XCH- 4 G 2,5.
Ölflex Classic 115 CY 12 G 0,75
Nätverkskabel F/UTP minst CAT5, skärmad och 
UV-beständig, för utomhusbruk.

SKB.32 Kabelskåp för lågspänning
Serviscentral inkl. fundament typ Ensto E07 383 42, 
eller motsvarande

UA Apparater med sammansatt funk-
tion för styrning och övervakning
Styrskåp med styrutrustning för aktivt farthinder 
med nedfällbar lucka i marken. 
Aktivering baseras på input från radar monterade 
på stolpar, placeras enligt ritning. 
Övervakning av systemet ska ske via GSM-modul.

YTC Kontroll och injustering av instal-
lationssystemKontroll och injustering av dyna-
miskt farthinder ska ske av utbildad personal.

Upphandling
Detta dokument syftar till att ge en standardise-
rad beskrivning av Actibumpsystemet i form av 
AMA-koder. Tanken är att  dokumentet ska kunna 
användas som en vägledning, inte som ett facit. Er 
specifika situation kan kräva att ni använder andra 
AMA-koder eller helt andra system för upphand-
ling. För tips och råd om planering och projektering 
se 90 035 Planering & Projektering. För anvisningar 
om markarbete, kontakta info@edeva.se eller ring 
013-474 61 00 och fråga efter Installationsmanual.

DEE.111 Extruderad markeringsmassa 
på trafikyta 
Målning av hastighetsgräns på trafikyta.
Transportstyrelsen M.29 Hastighet

DEF.01Förtillverkade enheter beståen-
de av fundament, stolpe och skylt
Fundament, stolpe och vägskylt A9-2 (varning för 
nedåtgående farthinder) med 
Tilläggstavla T22 med texten ”Gäller vid hastig-
hetsöverträdelse”.

DEF.37 Fundament för kabelskåp, ap-
paratskåp mm
Sockel till styrskåp för 1-3 farthinderelement Mark-
sockel CS Basic 800x600x500 Plåtsockel
Rittal Art. nr. XSEA0695
eller 
Betongsockel för CS New Basic skåp 800x600x500 
Art. nr. CS 9765.084, eller motsvarande

Sockel till styrskåp för 4-5 farthinderelement Mark-
sockel CS Basic 1200x600x500 Plåtsockel
eller 
Betongsockel för CS New Basic skåp 
1200x600x500 Art.nr CS 9765.086, eller motsvaran-
de

DEF.37 Fundament till kabelskåp, ap-
paratskåp till trafiksignaler
Fundament för radarstolpar till Actibump
Insticksfundament inklusive låsring av Moramast 
typ E7778742, eller likvärdigt.

DEG.72 Farthinderelement
Avser komplett konstruktion och byggnation av 
aktivt dynamiskt farthinder
Anläggningen skall uppfylla följande konstruktions-
krav:
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