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Allmänt
Denna tekniska handbok innehåller grundkrav och förutsättningar som skall följas vid all projektering

av belysning på allmän plats. Mer specifikt, inom avtalsområdet för offentlig belysning mellan

Norrtälje Kommun och Norrtälje Energi AB (NEAB). Avtalsområdet utgörs av NEAB’s elnätsområde.

NEAB ska vara delaktig i konstruktionsarbetet för att underlätta framtida underhåll på

belysningsanläggningarna. När annan entreprenör utför arbetet ska NEAB ha fått underlag till

relationshandlingarna innan anläggningen tas i bruk.

Inga elektriska arbeten får utföras på anläggningen utan föregående kontakt med NEABs driftcentral.

Belysningsnätet är fjärrstyrt och kan spänningssättas från annan plats utan föregående förvarning.

Vid projektering ska kontakt tas med belysningsansvarig hos NEAB för att säkerställa rätt

inkopplingspunkt för ny anläggning så att utlösningsvillkor uppfylls efter inkoppling mot befintligt

belysningsnät. Framtagna planer och handlingar skall granskas och godkännas av belysningsansvarig

hos NEAB.

Projektering
Belysning på offentlig plats delas upp i två kategorier

 Allmänbelysning

 Dekorationsbelysning.

Allmänbelysning
Av Kommunen efterfrågad belysning av gator, vägar, parker, torg, parkeringsplatser,

tunnlar, skyltar och broar för grundläggande säkerhet i samhället.

Val av komponenter ska utgå från den standard som är beskriven i standardkatalogen.

Ljusflödet får under och mellan ljuspunkterna inte underskrida 5 lux på något ställe. På

vissa platser är det extra viktigt att belysningen är ändamålsenlig, belysningen ska

därför vara anpassad och förstärkt vid t.ex. övergångsställen, skolor och förskolor.

En hög ljuskomfort och säkerhetskänsla uppnås genom bländfritt ljus vilket också ska

eftersträvas i projekteringen av belysningen.

Dekorationsbelysning
De anläggningsdelar som inte innefattas i kategorin allmänbelysning, eller där ett

avsteg från allmänbelysning önskas göras i ett dekorativt syfte.

Denna typ av belysning har generellt kortare livstid, är mer vandaliseringsbenägen och

kräver därför en hög teknisk hållbarhet. Det är önskvärt om en viss begränsning kan

göras vid färgval av stolpar och armaturer.

För att motverka vandalisering och övrig påverkan på ljusanläggningen ska

belysningspollare i största möjlig mån undvikas i stadsrummet.
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Det ska finnas föreskriven dokumentation om de armaturer som används. Granskning

av de projekterade handlingarna ska göras av Norrtälje kommun samt NEAB.

En trygg stad skapas genom en god grundbelysning med extra fokus på säkerhet för

gående och oskyddade trafikanter. För att medborgarna i staden och kommunen ska

känna sig säkra ska en god grundbelysning åstadkommas innan dekorationsbelysning

utformas.

Komponenter
”NEAB:s katalog över godkända standardkomponenter ska användas vid förnyelse och

utökning av anläggningen. Katalogen begränsar urvalet av komponenter i syfte att

befrämja lagerhållning, leveranstider, ljuskvalitet, energieffektivitet och

kostnadseffektivitet (LCC-kostnad). Katalogen revideras i samverkan med kommunen.”

Armaturer
För att minska energiförbrukningen ska LED-belysning, eller motsvarande

energieffektiv ljuskälla, användas vid nybyggnation och armaturbyten. Armaturerna

anpassas efter stolptyp, stolpavstånd och belysningskrav.

Armaturer väljs ur standardkatalogen.

Samtliga armaturer ska vara försedda med ”Zhaga-sockel” för anslutning till

styrsystemet ”Philips City Touch”.

Armaturers tekniska specifikation skall lämnas i av Philips föreskrivet Excelformat.

Stolpar, armar och fundament
Stolpar väljs ur standardkatalogen.

Stolpars tekniska specifikation skall lämnas i föreskrivet Excelformat.

Kabel
Kabel skall utgöras av svart SE-N1XE 4G10 1KV

Märkning

Stolpar
NEAB tillhandahåller en serie löpnummer för stolpar med formatet GBxxxx.

Belysningscentraler
NEAB tillhandahåller en serie löpnummer för belysningscentraler.

Belysningscentraler märks med beteckningen BC följt av matande transformator eller

kabelskåp. BCTxxx, respektive BCKxxx..
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Märkning ska ske med ”Hammarprodukters” kombinationsmärkning, texthöjd 50 mm

(samma typ av märkning som kabelskåpen i distributionsnätet).

Dokumentation
Relationshandling av ritning ska levereras i filformat – DWG, DXF eller DGN

Karta ska levereras med koordinatsystem – SWEREF99 18 00

Kartlager – Olika kabeltyper skall fördelas på olika lager med namn efter kabeltyp.

Ljuspunkter skall ha ett eget lager.

Inmätningsnoggrannhet: Max 1dm felmarginal

NEAB tillhandahåller en serie löpnummer för repektive ljuspunkt. Denna serie ska

användas för dokumentation både vid projektering samt kontroll före idrifttagning.

Handlingar
Beroende på vilken aktör det gäller kan olika handlingar vara aktuella

 Belysningsritningar

 Ritningar - Markarbeten

 Ritningar - Elarbeten

 Nuvarande och blivande utförande/belysningsschema

 Belysningsberäkningar

 Eldimensioneringsberäkningar

 Materialspecifikationer



Utförande

Installation

El
Arbetet skall utföras fackmannamässigt.

Installationerna skall vara överskådliga,

välordnade och logiska. I t ex stolpcentraler

anordnas kopplingslayouten uppifrån och ned

L1, L2, L3, PEN (se illustration).

Plintskruvar vända utåt. Skyddsjordsförbindelse

i stolpe sker med MK10 mm², rostfri syrafast

skruv och låsbricka. Gruppledning till armaturer

skall ha överlängd om 0,5m. Armaturer ansluts

jämt fördelat mellan faserna och längs väg;

L1, L2, L3. Varje armatur avsäkras normalt

med egen säkring.

Stolpar skall stå i lod. Armar, armaturer

Samt armaturinställningar justeras för

ljusutbredning längs avsedd yta (arm normalt

vinkelrätt med väglinje). Stolplucka orienteras

så att arbete i stolpcentral innebär ögonkontakt

med intilliggande trafikanter.
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Fundament
Fundament för belysningsstolpe skall sättas med

överkant 100 mm över marknivå, kabelintag orienteras

normalt längs med vägens riktning (se illustration).

Kringfyllning av fundament sker med samkross, 0-32,

som packas väl med handstöt i tunna skikt (max 50 mm)

till en nivå där man kan använda en vibreringsmaskin till

färdig yta, där markförhållandena så kräver.

Fundament/stolpar skall stå i lod.

Schakt
Kabelschakt utformas enligt EBR KJ41:09.

All kabel skall förläggas i rör.

Då kablar förläggs invid andra kablar anpassas förläggningsdjupet till de andra

kablarna.
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Besiktning
Belysningsanläggningar består av anläggningsarbeten och el-arbeten. Kunskap från två

olika kompetensområden krävs för att kunna genomföra besiktningen. Besiktningen

går ut på att fastställa att beställaren har fått det den har köpt.

Denna handbok och gällande elsäkerhetsföreskrifter skall utgöra underlag för

besiktning. Till slutbesiktning skall representant både för Norrtälje Kommun, samt

Norrtälje Energi erbjudas möjlighet att delta.

Drift och underhåll

Allmänt

Inga elektriska arbeten får utföras på Anläggningen utan föregående kontakt med

NEAB:s driftcentral.

Styrning
Standard Belysningscentral utgörs av Ensto Gatubelysningsskåp E-GBK 63.0040, om

inte annat anges.

Styrning utgörs av Telliq TQ278.

Manövrering

Anläggningen manövreras både från dator samt telefon.

Felanmälan
Skall göras till

https://www.norrtalje.se/e-tjanster/felanmalan/

Alternativt

0176-710 00


