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Syftet med Actibump är att säkra punkter och 
sträckor med bibehållen framkomlighet. Vid ut-
formning av hastighetssäkring med Actibump finns 
några rekommendationer. Beroende på hur det ser 
ut på platsen kan olika placeringar vara lämpliga. 
Den här broschyren visar några korsningstyper. 
Kontakta Edeva för råd om just din utformning. För 
mer information om Actibump, se www.actibump.
com/se.

Avstånd från Actibump till passage
Ett Actibump placeras lämpligast med 5-10 m till 
den säkrade passagen (A), se illustration av cykelö-
verfart till höger.
Det finns flera anledningar till att man vill ha så 
lång sträcka mellan Actibump och passagen. Den 
som inte är uppmärksam och märker att det hänt 
något först när de åker över den nedsänkta luckan 
behöver hinna bearbeta att det hände något och 
hinna agera om det är någon på, eller i anslutning 
till, passagen.

Med det lite längre avståndet får man också påmin-
nelsen i tid för att kunna sakta ner och släppa över 
någon utan att behöva stanna helt.
Till skillnad från gupp, som är högre än vägytan i 
övrigt och därför syns bättre, är Actibumps nor-
malläge att vara platt. För bättre synlighet rekom-
menderar vi att vägmarkering M17. Farthinder an-
vänds. Med den ökade synligheten kan avståndet 
(A) mellan Actibump och övergångsställe minskas 
något.

Det finns andra fall där det vara lämpligt att ha ett 
kortare avstånd mellan Actibump och passage, till 
exempel när det finns ett övergångsställe till på an-
dra sidan av korsningen. Förare ska helst inte hinna 
öka farten mellan två övergångsställen på varsin 
sida av en korsning.
Det är lämpligt att lägga ett Actibump med en 
billängds avstånd framför där trafiken svänger. Det 
upplevs som riskfyllt av motorcyklister att svänga 
på Actibump-luckan. 

Refug
Refug (B) anläggs bredvid varje Actibump för att 
minska risken för smitkörning i fel fil. 
Refuger kan förlängas med målning eller mittrem-
sa. Den bör vara minst lika lång som avståndet 
mellan Actibump och övergångsställe. Detta är 
särskilt viktigt vid lite lägre trafikflöden eftersom 
smitkörning är vanligast i lågtrafik. 
Det spelar ingen roll om refugen börjar precis före, 
precis efter eller ligger med mitten bredvid Acti-
bump. Huvudsaken är att den är tillräckligt lång för 
att motverka smitkörning i filen bredvid.
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Korsningsyta
Det är bra om korsningsytan (C) mellan Actibump 
och övergångsställe på motsatt sida av korsning 
görs så kort som möjligt. I vissa fall kan det vara 
lämpligt att flytta passagen närmare korsningen. 
Kom bara ihåg att lämna plats för svängande for-
don framför Actibump.

Blandtrafik
Vid blandtrafik lämnas ett utrymme (D) på minst 
0,5 m till höger, och vid behov till vänster, om 
Actibump för att ge plats för cyklister. Utrymmet 
ska inte vara mer än 1,5 m eftersom det då går att 
undvika Actibump med bil genom att köra på ytan 
avsedd för cyklister.
Teknik för att göra undantag från funktionen för 
cyklister finns. Kontakta Edeva för mer information.

Signalreglerad korsning
Actibumpsystemet skapar möjligheter att utforma 
gator på ett annat sätt än tidigare. För att skapa 
framkomlighet i en fyrvägskorsning som på bild-
en nedan används ofta signalreglering. Eftersom 
signalreglering skapar ökat buller och mer utsläpp 
och saknar trafiksäkerhetseffekt är det lämpligare 
med ett Actibumpsystem som kan skapa ett jämnt 
trafikflöde i säker hastighet där alla trafikanter ser 
varandra i tid för att ta hänsyn till varandra. 

I en korsning med olika stora flöden på huvudled 
och anslutande vägar kan det räcka med att få ner 
hastigheten på huvudleden för att skapa tillräckliga 
luckor för anslutande trafik att ta sig ut.

Actibump kan också användas i kombination med 
trafiksignaler.
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Anslutande väg
Vid placering i korsning där trafik svänger ut från 
anslutande väg är det viktigt att tänka till inför 
placeringen av ett Actibump. 
Avståndet mellan den anslutande vägen och över-
gångsstället påverkar hur man kan placera Acti-
bump. 

Det behöver finnas tillräckligt med plats för en 
detekteringszon (E) på ca 20 m för detektering av 
de utsvängande fordonen. Annars riskerar man att 
fordon på väg mot korsningen aktiverar Actibump 
för fordon som svänger ut. Här kan man behöva 
kompromissa med avståndet mellan Actibump och 
övergångsställe (A) för att få en tillräcklig detek-
teringszon. Om det saknas plats för en detekte-
ringszon (E) mellan Actibump och anslutande väg 
bör Actibump istället placeras före den anslutande 
vägen enligt Alternativ 2. 
Samtidigt vill man inte lämna för stor korsningsyta 
(C) så att fordonen hinner öka hastigheten allt för 
mycket mellan Actibump och övergångsställe. Det 
bästa i det här fallet vore om det gick att flytta 
övergångsstället närmare den anslutande vägen, 
enligt Alternativ 2.
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Svängfil
Där det finns risk för smitköring i, till exempel, 
vänstersvängsfält är det lämpligt att bygga en 
längre refug mellan fälten. Det minskar möjligheten 
för smitkörning i vänstervsängsfältet. Refuger kan 
förlängas med vägmarkeringar. 

På bilden till höger har Actibump placerats så nära 
korsningsytan (C) som möjligt eftersom det inte är 
någon svängande trafik i den filen.

Vägmarkeringar
Enligt föreskrifter från Transportstyrelsen ska 
farthinder markeras med vägmarkering M17, före 
och efter farthindret. Vi har markerat detta före 
farthindret i bilderna.
Det är lämpligt att även använda vägmarkering 
M29 för att påminna om hastighetsgränsen, dock 
inte i de fall då man önskar säkra hastigheten till 
något lägre än gällande hastighetsgräns.
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Flerfiliga vägar
Actibump kan med fördel användas för att säkra 
passager över flerfiliga vägar. Då hastigheten mäts 
med en radar per fil riktas den så att den endast 
fångar upp fordon i den fil den är avsedd för.

Fundera på om det är en bra idé att sätta upp 
refuger så att det blir viloplan mellan filer som går 
i samma riktning. Det har undvikits på bilden till 
höger.

Minimera korsningsytan (C) men lämna plats för 
svängande fordon (A).
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Oreglerad korsning
I en korsning med ungefär lika stora flöden från 
samtliga anslutande vägar och ingen huvudled 
behöver förare interagera med varandra och even-
tuella oskyddade trafikanter för att avgöra vem 
som ska köra först. Den sortens korsning har ofta 
signalreglering för att undvika just detta. Med de 
inbromsningar, tomgångskörningar och acceleratio-
ner som trafiksignaler ger kommer också utsläpp 
och buller. Med bristande respekt för det röda ljuset 
bland de oskyddade trafikanternas sida är det 
sällan så att man får den trafiksäkerhetseffekt som 
behövs. För att göra korsningen säker för alla in-
blandade kan det räcka med att få ner hastigheten 
till en nivå där alla fordon hinner se varandra i tid 
för att anpassa hastigheten och tillämpa högerre-
geln. Actibump kan användas för att åstadkomma 
det.

En annan lösning  man kan göra i den här typen av 
korsning är att bygga en cirkulationsplats. Acti-
bump är väsentligt  mycket billigare och ibland kan 
det också vara omöjligt att bygga cirkulationsplats 
på grund av platsbrist.
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Cirkulationsplats
Eftersom man vill undvika att placera Actibump på ytor 
där fordon svänger placeras Actibump bara på väg in i 
cirkulationsplatsen. Påminnelseeffekten håller i sig tills 
man kör ut ur cirkulationsplatsen. Om övergångsstället 
är placerat mer än 5 m från utfarten ur cirkulationsplat-
sen kan  det vara lämpligt att placera ett Actibump även 
där, det beror på hur långt avståndet (C)mellan Acti-
bump blir.

Om (C) är för lång kan det vara nödvändigt med ett 
Actibump efter utfarten ur cirkulationsplatsen ock-
så. Då kan man behöva flytta passagen en bit från 
utfarten, som vid den övre passagen i bilden nedan.
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Radarplacering
Hastigheten mäts normalt med radar. Den monte-
ras på en stolpe bredvid vägen, i en refug mellan 
filerna eller på en skyltportal över en flerfilig väg. 
Avståndet F mellan radar och Actibump bör vara 
0-5 m.

Konsultera tillverkaren för råd om placering av 
radarn i din specifika trafiksituation. 

Stolpar och fundament
Använd följande stolpar och fundament, eller mot-
svarande.
Stolpe: Moramast AHMS14005600, 5,6 m med stolp-
topp enkel arm MSE6010 eller dubbel arm MSD6010
Fundament: Moramast 7778742, 8AL-140/1300
Sockel apparatskåp: Marksockel CS Basic 
800x600x500 Plåtsockel. 

F

Apparatskåp
Styrsystemets apparatskåp placeras i närheten av 
vägen, max 100 m från någon av de andra delarna 
av systemet.

Ledningar och rör
Hur Actibump ska placeras i förhållande till en pas-
sage är inte hugget i sten. Skulle det finnas ledning-
ar och rör i marken kan placeringen justeras. Vibra-
tionsmätningar i vattenrör i närheten av Actibump 
har genomförts och visar att nästan alla vibrationer 
tas upp av själva Actibump. Kontakta Edeva för att 
ta del av rapporten och för att få rekommendatio-
ner om placering.

AMA-koder
AMAkoder finns här.

http://files.edeva.se/brochures/swedish/ama.pdf
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Mått
Ovan visas måtten på Acti- bump.

Skyltning
Actibump skyltas med skylt A9-2 Varning för 
nedåtgående farthinder med tilläggstavla enligt 
ovan.

Om man har en passage på en plats där skyltad 
hastighet är 40 km/h men man önskar en hastig-
het närmare 30 km/h på en passage kan man skyl-
ta för det och ställa in så att Actibump aktiveras vid 
den lägre, önskade, hastigheten. Det rekommen-
deras då att man, istället för skylt A9-2, använder 
vägmärke ”E.11, rekommenderad lägre hastighet”, 
gärna tillsammans med ”X.3 Markeringsskärm för 
sidohinder, farthinder med mera” på vardera sida 
om Actibump.

Modul

2630

1810

634
2600

480

Actibump kan användas Istället för
• Tryckknappssignal för gc-passager
• Trafiksignal
• Bussanpassad upphöjning
• Planskillnad
• Cirkulationsplats
Actibump är även mycket lämpligt för BRT där bus-
sen delar fil med övrig trafik.
Med Actibump kan man säkra hastigheten även på 
platser med höga trafikflöden och få ett jämnare 
flyt på trafiken i en säker hastighet.

Räkna hem Actibump
Actibump används för att förebygga olyckor och 
säkerställa framkomlighet för alla trafikslag. En 
enda olycka som undviks gör att systemet be-
talat sig. Att en olycka sker med lindriga skador 
som följd istället för allvarliga skador ger en sam-
hällsekonomisk vinst på ca 3 miljoner kronor.  Även 
bullersänkningen som fås med Actibump ger en 
samhällsekonomisk besparing. Med säker fram-
komlighet främjas också användandet av kollektiv-
trafiken.
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Frågor?
Actibump kan användas nästan var som helst, bara 
man tänker till vid utformningen. Hör gärna av dig 
till oss på Edeva om du har funderingar: 
info@edeva.se 013-474 61 00.
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