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OBS! Dette bilag indeholder mindstekrav, som er markeret MK udfor mindstekrav. 

1. ALMENT  
 

1.1. Samarbejde med Driftsherren 

Driftskontrakten omfatter både indkøb af nyt materiel inkl. opsætning mv., ombygning af eksiste-

rende og løbende drift og vedligehold. 

Drift og vedligehold skal gennemføres i samarbejde mellem Entreprenøren og Driftsherren og ved 

fælles indsats og opfylde følgende overordnede krav: 

1. at signalanlæg og udstyr altid i videst mulig udstrækning bevarer sine egenskaber i sikkerheds- 

og funktionsmæssig henseende. 

2. at minimere generne for trafikanterne. 

3. ikke at udføre overvedligehold, som medfører unødige omkostninger og risiko for fejl. 

4. ikke at udføre undervedligehold, som kan føre til funktionssvigt, give sikkerhedsmæssige risici, 

stor reduktion af restlevetiden, følgeskader på andet udstyr, havari eller miljøproblemer. 

5. at anlæggene er vel vedligeholdte og æstetisk passer ind i de omgivelser, de er en del af. 

6. at driftsgrundlag/anlægsdokumentation til enhver tid er ajourført, anvendes og efterleves. 

Entreprenøren forventes at fungere som Driftsherrens lokale repræsentant og på dennes vegne at 

udføre de forskellige aktiviteter selvstændigt og i et aktivt samarbejde med eventuelle specialen-

treprenører, politiet og andre aktører. Han forventes i den forbindelse at tilrettelægge og udføre 

arbejdet i overensstemmelse med de beskrevne krav og kvalitetsmål. Endelig forventes han gene-

relt ved færdsel i krydsene at være opmærksom på signalanlæggenes tilstand og funktion, at rea-

gere på eventuelle problemer i signalanlæg og kryds og at gøre Driftsherren opmærksom på for-

hold, der måtte have dennes interesse. 

 

Udover drift og vedligehold, vil kontrakten (TBL) kunne anvendes til indkøb og opsæt-

ning/installation af nyt materiel i forbindelse med nyanlæg, ombygninger ol. 

 

 

1.2. Referencedokumenter 

Denne SAB er udarbejdet med udgangspunkt i gældende versioner af love, bekendtgørelser, reg-

ler, standarder m.v. De til enhver tid nyeste versioner af sådanne dokumenter er gældende. 

 

Følgende skal respekteres i forbindelse med entreprisens gennemførelse: 

 Byggevaredirektivet. 89/106/EØF. Der henvises til harmoniserede standarder under EUman-

dat M/111, Færdselsudstyr (Circulation fixtures) 

 Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF) 

 EMC-direktivet (2004/108/EF). Entreprisens leverancer skal leve op til "industrimiljø" 

 BEK nr. 12502 af 1. juli 2001 (Stærkstrømsbekendtgørelsen) 

 BEK nr. 801 af 4. juli 2012 (Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning) 

 BEK nr. 802 af 4. juli 2012 (Bekendtgørelse om vejafmærkning) 

 Fællesregulativet 2009 
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 Vejregel: Færdselsregulering, Vejsignaler - Trafikledelsessystemer, Vejsignaler (april 2012) 

 Vejregel: Håndbog – Afmærkning af vejarbejder m.m. (okt. 2013) 

 

Følgende standarder og tekniske specifikationer skal overholdes: 

 DS/EN 50556:2011, "Signalsystemer til vejtrafik" 

 DS/EN 12675:2000, "Vejudstyr - Styreapparater til lyssignalanlæg – Funktionelle sikkerheds-

krav" 

 DS/EN 12368:2006, "Vejudstyr - Udstyr til trafikregulering - Lyskurve" 

 DS/CLC/TS 50509:2007, ”Brug af LED-lyskurve i signalsystemer til vejtrafik” 

 DS/EN 50293:2012 ”EMC Road Traffic Signal Systems” 

 Relevante klassekrav i henhold til ovenstående er angivet i skemaer som følger: 

- SAB skema 1. Klassekrav, DS/EN 50556:2011 

- SAB skema 2. Klassekrav, DS/EN 12675:2000 

- SAB skema 3. Klassekrav, DS/EN 12368:2006 

- SAB skema 4. Klassekrav, DS/CLC/TS 50509 

- SAB skema 5. Klassekrav, DS/EN 50293:2012 

 Krav i referencedokumenterne skal overholdes i alle tilfælde, uanset at de ikke er direkte re-

fererede i de følgende beskrivelser af varer og tjenesteydelser. 

 

Følgende almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) er gældende for entreprisen: 

 AAB – Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011 

 AAB – Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 

 AAB – Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 

 AAB – Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 

 AAB – Varmblandet Asfalt, Udbudsforskrift, december 2012 

 AAB – Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, maj 2011 

 AAB – Vejudstyr, Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, maj 2011 

 AAB – Ledningsgrave. Udbudsforskrift, december 2008 

 

Ovennævnt almindelige arbejdsbeskrivelser kan rekvirere via ”vejregler.lovportaler.dk”.  

 

1.3. Entreprisens omfang og afgrænsning  

285 trafiksignalanlæg fordelt på 9 kommuner er omfattet af nærværende entreprise. Liste med 

signalanlæg fremgår af kontraktbilag 5 – Dokumentation for kommunernes signalanlæg. 

 

Entreprisen omfatter drift og vedligeholdelse af:  

 Alle former for signalmaster med påmonterede lanterner og fodgængertryk, herunder også 

klemmerækker monteret i masterne samt mastenumre. 

 Alle former for lanterner inkl. lyskilder, baggrundsplader, beslag og lanternekabler. 

 Fodgængertryk inkl. lyskilder og tilhørende skilte eller klistermærker. 

 Lydsignaler. 

 Detektorer (alle inklusiv kabelforbindelse til- og i styreapparat samt al opspænding): 



  Version 20-12-2017 

Udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg  Side 5 af 48 

 

o Detektorspoler. 

o Udstyr til videodetektering 

o Udstyr til radardetektering 

o Udstyr til infrarød detektering 

o Udstyr til termisk detektering 

o Udstyr til detektering via IMPC bokse (Movia) 

 Styreapparater og eventuelle masterapparater (i begrænset omfang med grænseflader som 

nævnt nedenfor). 

 Signalkabler. 

 Forsyningskabel mellem styre- eller masterapparat og målerskab eller mastestik. 

 Målerskab og andre koblings- og fordelingsskabe. 

 Kommunikationsforbindelser mellem styreapparater og masterapparater samt mellem styre-

apparater indbyrdes. 

 Kommunikationsforbindelser mellem styreapparater eller masterapparater og overvågnings-

system. 

 

Entreprisen omfatter ikke drift og vedligeholdelse af:  

 Overvågningssystem 

 Eventuelle færdselstavler opsat på signalmaster. 

 Belysning 

 Forsyningsskabe (el) 

 

Entreprisen indeholder opretholdelse af: 

 Vagtordning 

 Vagtberedskab 

 

Entreprisen omfatter følgende administrative tjenesteydelser: 

 Indhentning af rådighedstilladelser 

 Videresendelse af henvendelser fra tredjemand til Driftsherren 

 Opgaver i forbindelse med skadevoldersager 

 Administration i forbindelse med garantier 

 Miljø- og arbejdsmiljøregistreringer 

 Deltagelse i driftsmøder 

 Koordination og samarbejde med specialentreprenør  

 Påvisning af kabler 

 Dokumentation af udført arbejde 

 Ajourføring af anlægsdokumentation 

 

Grænsefladerne til entreprisen er angivet i nedenstående liste, der omfatter de dele der er omfat-

tet af drift- og vedligeholdelsesopgaven: 

 

Centraludstyr/overvågningssystem. 
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 Switch i styreskab/Styreapparat/ 

 Switch centralt hos Driftsherren 

 

Styreapparat 

 Klemmerækker for tilslutning af signalkabel og evt. detektorkabel 

 Signalgruppekort (vedligeholdelsesopgaver skal udføres af Entreprenøren) 

 Detektorkort (vedligeholdelsesopgaver skal udføres af Entreprenøren) 

 Justering af spoler (følsomhed/frekvens) 

 Dæmpning af signaler (vedligeholdelsesopgaver skal udføres af Entreprenøren) 

 Busprio-funktion (fx vedligeholdelse af IMPC-boks) 

 Forsyning 

 

Telekommunikation 

 Router 

 Modem 

 4G 

 Switch 

 

El forsyning 

 Elmåler 

 Kabelskab 

 Belysningsskab 

 

1.4. Forudsætninger for entreprisen  

1.4.1. Overvågningssystemer 

Driftsherren anvender følgende overvågningssystemer for signalanlæg, afhængigt af styreapparat-

fabrikat: 

 

Kommune Overvågningssystem Antal Anlæg 

Ballerup Omnia 19 

Ballerup Cibos 2 

Gladsaxe Omnia 9 

Rudersdal Vikingegården VMS 36 

Gribskov Ingen  

Fredensborg Ingen  

Furesø Ingen  

Hørsholm Ingen  

Rødovre Cibos 8 

Hillerød Omnia 24 

 

Driftsherren sørger for at Entreprenøren får adgang til overvågningssystemerne, så information fra 
disse vil være til rådighed for Entreprenøren. 
Enkelte kommuner har også elektroniske indberetningssystemer. Entreprenøren vil også få adgang 
til disse. 
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1.4.2. Adgang til styreskabe mv. 

Driftsherren leverer alle nødvendige nøgler til låse og lignende, der giver adgang til systemer og an-
læg. Nøgler skal tilbageleveres ved entreprisens afslutning. 
 
Entreprenøren kan i sit arbejde benytte det til formålet indrettede udtag for 230 VAC i styreappara-
tet for tilslutning af håndværktøj og lignende. Permanent udstyr må ikke tilsluttes dette udtag uden 
nærmere aftale med Driftsherren. 
 

1.4.3. Anlægsdokumentation 
Driftsherren stiller den anlægsdokumentation til rådighed for Entreprenøren. 
 
I styreskabet for det enkelte signalanlæg findes en papirkopi af anlægsdokumentationen for på-
gældende signalanlæg. 

 
Der kan være uoverensstemmelser mellem anlægsdokumentationen i styreapparat og den elektro-
niske dokumentation. 
 

1.4.4. Sideordnede entreprenører 
Ved driftsopgaver i styreapparatet kan det være nødvendigt at rekvirere assistance fra leverandø-
rer af pågældende styreapparat. Driftsherre afholder i så fald udgiften til sideordnede entreprenø-
rer. 
 

1.4.5. Undervisning 
 
I forbindelse med opstart af kontraktperioden, afholdes kurser i håndtering af de enkelte styreap-
paratstyper og overvågningssystemer. Tiden til dette skal være indeholdt i tilbuddet jf. TBL.  
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2. MATERIALER  
2.1. Generelt  

Entreprenøren leverer de nødvendige reservedele til drift og vedligehold af trafiksignalanlæggene, 

med mindre disse tilkommer som Driftsherreleverancer. Desuden leverer Entreprenøren materialer 

til ombygninger og nyanlæg. Entreprenøren skal i tilbuddet levere produktinformation for signaler, 

standere og styreapparater. 

 

Entreprenøren skal håndtere alle komponenter, nye såvel som brugte, på en hensigtsmæssig måde, 

dvs. på en måde som ikke i sig selv medfører værdiforringelse af komponenterne. 

 

2.2. Driftsherreleverancer 

Hvor Entreprenøren overdrages en driftsherreleverance, skal Entreprenøren udføre modtagekon-

trol for at verificere, at driftsherreleverancen efterlever kravene jf. nedenstående. 

 

2.3. Entreprenørleverancer 

Hvor Entreprenøren står for leveringen, skal Entreprenøren sørge for at levere i overensstemmelse 

med kravene nedenfor. 

 

Leverede reservedele skal være nye og fejlfri. Dog kan renoverede dele anvendes efter nærmere af-

tale med Driftsherren. Entreprenøren skal have Driftsherrens accept for brug af renoverede dele.  

 

Med mindre andet aftales, skal reservedele som udgangspunkt være af samme type som det ud-

styr, de erstatter. Entreprenøren kan dog anvende systemkomponenter af andet fabrikat eller type 

under forudsætning af, at: 

 

 De hidtil anvendte dele ikke længere kan fremskaffes til en rimelig pris. Dette skal kunne doku-

menteres af Entreprenøren.  

 Der træffes aftale med Driftsherren om andet valg af reservedele. 

 De nye reservedele er fuldt kompatible med det eksisterende udstyr, og Entreprenøren frem-

skaffer al relevant dokumentation.  

 

Entreprenøren skal straks orientere Driftsherren, hvis der opstår en situation, hvor det kan forud-

ses, at levering af reservedele kan ophøre, eller hvis der kommer væsentlige prisstigninger på dem. 

 

2.4. Lagerbeholdning 

Entreprenøren skal have et eget reservedelslager til brug for udførelse af driftsaktiviteterne. Lage-

ret skal til enhver tid have en sådan størrelse, at mangel på reservedele ikke bliver årsag til mang-

lende overholdelse af responstider og tidsfrister. 

 

Afhændelse af Entreprenørens reservedelslager ved entreprisens ophør er Driftsherren uvedkom-

mende. Driftsleverancer tilhøre Driftsherren og skal overleveres ved entreprisens ophør. 

 

Opbevarede udstyrsdele, der tilhører Driftsherren, skal være registreret på lagerliste og tydeligt 
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mærkede som Driftsherrens ejendom. 

 

Nye udstyrsdele af væsentlig værdi, der tilgår lageret, skal også registres på lagerlisten med oplys-

ninger om bl.a. antal, fabrikat, type, model og tillige anden relevant information og dokumentation 

herunder tegningsdokumentation. 

 

Lagerlisten skal altid være ført ajour. 

 

2.5. Nedtagne udstyrsdele 

Når en udstyrsdel nedtages, vurderer Entreprenøren værdien af det nedtagne med henblik på at 

beslutte om delen skal renoveres eller kasseres. 

 

Renoverede dele mærkes som ”renoveret”. Lagerføres komponenten uden at blive renoveret, skal 

den tydeligt mærkes som "brugt" med angivelse af tidligere anvendelsessted og periode, samt 

eventuelle supplerende oplysninger, som vurderes at have relevans for en evt. fremtidig anvendel-

se. 

 

Nedtagne komponenter, som ikke vurderes at have nogen anvendelsesværdi, bortskaffes på for-

svarlig vis iht. godkendt kvalitets- og miljøplan og gældende lovgivning/regler på området. Såfremt 

den kasserede komponent repræsenterer en væsentlig nyværdi, besluttes det på førstkommende 

driftsmøde, om den skal opbevares eller bortskaffes. 

 

2.6. Materialer til ombygninger og nyanlæg, samt driftsarbejder 

 

2.6.1. Styreapparat og styreskab 
Leveret styreapparat skal være mikroprocessorbaseret og modulopbygget, så alle væsentlige funk-
tionsenheder er udskiftelige som enkeltmoduler. 
 
Monteringen skal sikre, at etablering og efterfølgende tilsyn, drift og vedligeholdelse af styreappa-
ratet er lettest mulig. Opbygningen skal samlet være struktureret, så fremtidige ændringer kan fo-
retages uden væsentlige indgreb i det øvrige system. 
 
For styreapparatet skal leveres eget skab, hvortil der også skal leveres egnet fundament hævet 15 
cm over fortovsniveau. 
 
Styreapparatet og øvrigt signaludstyr skal kunne håndtere dæmpning af LED-signalernes lysstyrke 
via driftsspændingen. Som udgangspunkt skal der benyttes natreduktion med ca. 50 % af lysstyrken 
i forhold til dagniveauet. Skift til og fra natreduktion skal ske via skumringsrelæ. Skift til natreduk-
tion skal gælde alle signaler i krydset. 
 
Der skal være kapacitet i styreapparatet, så det senere kan udvides. Det skal være muligt at udbyg-
ge styreapparatet med minimum 8 nye signalgrupper og minimum 24 detektorer. 
 
Der skal kunne leveres reservedele til styreapparatet i en periode på mindst 10 år.  
 
Funktion 
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Det skal være muligt at foretage manuel betjening af styreapparatet lokalt ved anvendelse af ind-
bygget betjeningsudstyr for manuel styring og programvalg. Dette omfatter, at styreapparatet skal 
kunne udkobles (slukke alle lanterner), samt at der skal kunne ske en manuel indkobling af et nød-
program. Nødprogrammet skal være en tidstyret version af det program i styreapparatet, der har 
den længste omløbstid. 
 
Den manuelle betjening af styreapparatet skal desuden kunne sætte samtlige signaler fast på ”Alt 
rødt”. Det skal endvidere være muligt manuelt at forlænge og afkorte grøntiderne i de enkelte fa-
ser, med samtidig korrekt udmåling af de programmerede mellemtider. 
 
Styreapparatet skal være sikret mod utilsigtet omkobling til manuel styring og ændring af sikker-
hedsbestemmende parametre, herunder eksempelvis ændring af sikkerheds- og mellemtider, lan-
ternekonfigurationer samt håndtering af grøn-grøn konflikter. Det skal tydeligt indikeres i styreap-
paratet, om det er i en tilstand, hvor der kan ske manuel styring eller ændring af parametre. 
 
På styreapparatet skal programafviklingen vises synligt ved hjælp af lamper, displays eller på anden 
måde. Visningen skal indikere aktiverede anlægsdele, f.eks. detektorer, fodgængertryk og signal-
grupper.  
Styreapparatet skal have display for aflæsning af fejl(koder).  
Alle nævnte funktioner skal kunne betjenes via et betjeningspanel. 
 
Styreapparatets kontrol af signalgivning 
Styreapparatets kontrolfunktioner skal, udover de i referencedokumenterne beskrevne forhold, 
slukke samtlige signaler, hvis der forekommer: 
 

 Bortfald eller afkortning af mellemtider 

 Afbrydelse af strømkredsen for det røde lys i en signalgruppe (ved sidste overbrændte lampe) 

 
Endvidere skal signalkontrollen sikre, at der gives en fejlmeddelelse, når 1. røde lampe i en signal-
gruppe får en defekt. 
 
Hvis anlæg slukker som følge af sikringsfejl, må genstart ikke finde sted automatisk. 
Alle de nævnte fejl skal automatisk medføre en logning af fejlen, og styreapparatet skal også regi-
strere fejlmeldte enheder, der igen er i drift og foretage logning heraf. 
 
Styreapparatets kontrol af detektorer 
Kontrolfunktionerne skal kunne justeres uafhængigt for hver individuel detektor med hensyn til ju-
steringsområdet og finhed i justeringen. Justering og aflæsning af aktuelle indstillinger skal endvi-
dere kunne foretages i drift. 
 
Ved fejl på detektorer, skal styreapparatet automatisk foretage det i detektorfunktionsskemaet be-
skrevne for den specifikke detektor. 
 
Alle detektorfejl skal automatisk medføre en logning af fejlen. 
 
Tidsfunktioner 
Det skal være muligt at ændre indstillingen af de fasebestemmende elementer som f.eks. mini-
mumgrøntid, maksimumgrøntid, variabel minimumgrøntid, intervaltider og fratidsforlængelse, 
mens signalanlægget er i drift. 
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Styreapparatet skal være indrettet med kontrolfunktioner, som er uafhængige af den normale tid-
sudmåling, og som sikrer, at signalanlæggets mellemtider ikke udmåles kortere end de nødvendige 
sikkerhedstider. 
 
Styreapparatet skal som minimum kontrollere og i givet fald registrere en fejl: 

 Hvis der ikke er overensstemmelse mellem det aktive signalprogram og aktiveringen af lysgi-

verne 

 Hvis der under signalafviklingen sker utilsigtede ændringer i de valgte mellemtider, omløbsti-

der, minimum- og maksimumtider, eller hvis tiderne ikke overholder de fastsatte tolerancer 

 Hvis signalforløbet ikke overholder de indstillede sikkerhedsbestemmende tider (gul-tider, rød 

+ gul-tider) og minimum grøntider 

 Hvis der ikke er rødt i et tilstrækkeligt, nærmere specificeret antal signaler i de retninger, som 

skal have rødt. 

 
Variable minimumgrøntider og intervaltider skal kunne varieres i 1,0 henholdsvis 0,1 sek. interval-
ler. Ændring af øvrige tider skal kunne ske med en nøjagtighed på 1 sekund. 
Styreapparatet skal vise tider, der ikke afviger fra de ved signalgruppeplanerne fastlagte med mere 
end: 

 Mellemtider: 5 % 

 Omløbstider: 1 sek. 

 
Alle tidsfejl skal automatisk medføre en logning af fejlen. 
 
Styreapparatets ur skal have en præcision, så det ikke taber eller vinder mere end et sekund pr. 
døgn. Uret skal kunne justeres via en NTP server eller lignende. Uret skal kunne anvendes til sam-
ordning mellem signalanlæg. 
 
Trafikstyrede sikkerhedsfunktioner 
Styreapparatet skal være forberedt for følgende trafikstyrede prioriterings- og sikkerhedsfunktio-
ner: 

 Hovedretningsprioritering 

 Køretøjskolonneprioritering 

 Køafviklingsprioritering 

 Lastbilprioritering 

 Busprioritering 

 Udrykningsprioritering 

 Cyklistprioritering 

 Fodgængerprioritering 

 Styret indkobling af grønt 

 Grøntidsudmåling 

 Afslutning af grønt (fratidsforlængelse) 

 Trafikstyret mellemtidsforlængelse 

 
Herunder skal det være muligt at anvende prioboks fra IMPC til prioritering af busser. 
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Programmering 
De for styringen nødvendige parametre skal kunne ind- og udlæses ved hjælp af en PC eller lignen-
de, som enten er indbygget i styreapparatet eller som direkte kan tilkobles disse. 
 
Udlæsning af parametre skal kunne foregå, mens signalanlæg er i drift uden at anlægs funktion 
og/eller sikkerhed påvirkes derved. 
 
Indlæsning af ikke-sikkerhedsbestemmende parametre skal ligeledes kunne foregå, mens signalan-
læg er i drift. Der skal være truffet foranstaltninger, som sikrer mod utilsigtet indgriben i funktioner, 
der er bestemmende for trafiksikkerheden, herunder f.eks. mellemtider og signalkontrol. 
 
Beskyttelse mod overspændinger og spændingsvariationer 
Styreapparatet skal som minimum være forsynet med udstyr for transient- og lynbeskyttelse som 
følger: 

 På indgang for strømforsyning 

 På alle signalindgange, dvs. for detektorer, fodgængertryk mv. 

 På signaludgange for synkronisering med andre signalanlæg/styreapparater 

 På alle datakommunikationsforbindelser 

 
Udstyr for overspændingsbeskyttelse tilsluttes jordelektrode for fejlstrømsafbryder. Der skal være 
HPFI-relæ i hvert styreapparat. 

 
Ekstern kommunikation 
Det er et krav at styreapparatet skal kunne kommunikere efter den seneste version af kommunika-
tionsprotokollen RSMP (Road-SideMesssageProtocol). Formålet er at det skal være muligt at for-
binde styreapparatet til et centralt system fra en vilkårlig leverandør.   
 
Styreapparatet skal være forsynet med alt nødvendigt udstyr til kommunikation. Det er således et 
krav at apparatet udstyres med kommunikationsudstyr (modem eller tilsvarende).  
Med styreapparatet skal medfølge udstyr til overvågning af fejl på lamper og detektorer mv. 
Styreapparatet skal automatisk kunne sende fejlmeddelelser pr. mail og SMS. 
 
Via styreapparatets overvågning skal det som minimum være muligt at: 

 modtage besked om slukket anlæg/tændt anlæg 

 modtage besked om lampefejl 

 modtage besked om detektorfejl 

 modtage besked om afgåede tekniske fejl 

 vælge hvilke fejltyper der sendes 

 f.eks. lampefejl, detektorfejl eller manglende synspænding 

 mulighed for at blokere fejlmeldinger 

 Strømafbrydelse/Tændt strømforsyning 

 

 

 

2.6.2. Detektorer  
Funktion 
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Detektorer skal kunne fastholde detekteringen, indtil anmeldelse kan afgives. De anvendte detek-
torer skal for kørende og cyklende trafik være automatisk virkende, så signalanlæggets trafiksty-
rings- og sikkerhedsfunktioner til enhver tid er fuldt funktionsdygtige. 
 
Induktionsspoler 
Induktionsspoler nedlagt / nedfræset i kørebanen omfatter spolekabel og samlemuffe. Fra samle-
muffen forbindes spolen med styreapparatet via detektorkabel. Normale induktionsspoler skal med 
sikkerhed registrere og anmelde biler og motorcykler. 
 
Højfølsomme induktionsspoler skal herudover med sikkerhed registrere og anmelde knallerter, cyk-
ler og andre lette køretøjer. 
 
Induktionsspoler må ikke afgive elektriske impulser, når der sker passage af køretøjer i nærliggende 
vognbaner eller af andre årsager. 
 
Øvrige detektorer 
Til detektering af kørende trafik i signalanlæg kan andre detektorteknologier, som for eksempel:  

- Videodetektorer  

- Radardetektorer  

- Infrarøde detektorer  

  

Detektorerne skal opsættes, så de er sikret imod hærværk. Detektorerne skal være konstrueret til 

udendørs brug ved danske vejrforhold, og kapslingen af detektorerne skal være konstrueret, så 

fugtindtrængning ikke forekommer.  

  

Der skal anvendes en detektorteknologi, som er egnet til at kunne afgive sikkert detekteringssignal.  

Detektorer skal kunne detektere køretøjer, herunder motorcyklister i de på detektor-

placeringsplanen angivne detekteringsområder. 

 

Der skal i nødvendigt omfang anvendes software til håndtering af rystelser som følge af vind mv., så 

detekteringsområder kan fastholdes og sikker detektering kan foretages.  

  

Såfremt detektorerne anvendes i forbindelse med beregning af fratid og andre funktioner, der har  

trafiksikkerhedsmæssig betydning, skal signalleverandøren dokumentere, at detekteringen foreta-

ges tilstrækkeligt præcist herfor. 

 

Krav til virtuelle detekteringsfelter:  

Et virtuelt detekteringsfelt kan forstås som et område i trafiksignalet hvor én type trafikant fra 

samme retning bliver detekteret. En detektor skal som minimum kunne have to stk. virtuelle detek-

teringsfelter. Virtuelle detekteringsfelter skal kunne lægges i detektorens ”synsfelt” på en sådan 

måde, at de med sikkerhed registrerer og anmelder biler. Disse krav skal understøttes af softwaren. 

 

Kommunikationskrav: 

Detektorer skal kunne kommunikere via I/O kort, og anvende mindst én af følgende protokoller: 

RS/485, Ethernet, USB.  
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Detektorens software og konfigurationsværktøj skal medfølge til myndighedens frie brug, sammen 

med eventuelle licenser og adgangskoder på alle niveauer.  

 

2.6.3. Signalmateriel  
Indfarvning af signalmateriel 
De enkelte kommuner har forskellige krav til indfarvning af signalmateriel, som fremgår af neden-
stående tabel med angivelse af farvekoder.  
 

Kommune Indfarvning/Farvekode Bemærkning 

Ballerup RAL 5008 eller lignende Gælder kun signalhove-
der 

Fredensborg Ingen  

Furesø Ingen  

Gladsaxe Ingen  

Gribskov Ingen   

Hillerød RAL 7024 
RAL 9005 

 

Hørsholm RAL 7043  

Ruderdal RAL 7021  

Rødovre RAL 7024  

 
Nye master og lanterner skal som udgangspunkt anvendes i kommuner med krav om indfarvning. 
Dog skal ved udskiftninger kun anvendes indfarvet signalmateriel, hvis øvrigt signaludstyr i pågæl-
dende kryds også er indfarvet. 
 
Signallanterner 
Til alle signallanterner skal der leveres og monteres skygger. De leverede skygger skal kunne sikre, 
at de enkelte signallanterner ikke kan ses af trafikanter fra fjendtlige retninger. 
 
Til alle signallanterner skal leveres mastekabel (kabel mellem signallanterne og masteklemmeræk-
ke) samt nødvendigt materiel for tilslutning af signallanternen i masteklemmerække, herunder nyt 
indpakningsfolie i signalmaster. 
 
Signalmaster 
Master skal udstyres med fysisk nummerering. Numrene skal monteres under mellemhætten eller i 
tilsvarende højde. Mastenummeret skal kunne aflæses fra alle sider af masten. Den anvendte tekst 
skal have en versalhøjde på 30-40 mm, og de anvendte mærkater skal være vejrbestandige og 
modstandsdygtige over for sollys. Alle master skal være cirkulære (rørmaster), videomaster skal 
endvidere være koniske. 
 
Kabler 
Signaljordkablet skal være 1,5 mm² med det fornødne antal ledere. 
 
Detektorkabel mellem styreapparat og muffe/samledåse ved detektorer skal være et parsnoet va-
selinekabel. Hver kore skal mindst have et tværsnit på 0,7 mm². Kablet skal have kapacitet til mini-
mum 5 detektorer. 
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Signaljordkabel og detektorkabel skal være egnede til nedgravning i jord uden anvendelse af kabel-
rør, og det skal sikres, at de anvendte kabler og ledning er tilstrækkeligt skærmet imod indstråling. 
 
Signaljordkabel og detektorkabel skal afmærkes med afdækningsbånd efter gældende regler. 
Datakabel skal leve op til leverandøren af detektorenhedens anvisninger, og skal være egnede til 
nedgravning i jord uden anvendelse af kabelrør. 
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3. UDFØRELSE  
 

Generelt for entreprisen gælder, at alt elektrisk installationsarbejde skal være udført i henhold til 

gældende regler og praksis på området.  

 

3.1. Forebyggende vedligehold 

Formålet med forebyggende vedligehold er - igennem en planlagt og proaktiv indsats - at holde an-

læggene i sikkerhedsmæssigt forsvarlig og i det hele taget god funktionsdygtig stand samt afdække 

og imødegå risici for fejl og svigt, herunder afdække slitage og forfald. Dette sikres dels gennem re-

gelmæssige eftersyn og dels gennem løbende observationer og overvågning. Tilstandskrav til an-

læggene fremgår af afsnit 3.1.1. 

 

Entreprenøren skal: 

 

 Udfører de foreskrevne regelmæssige eftersyn. 

 Observere og overvåge systemernes tilstand og funktion, således at der ved optræk til eller op-

ståen af driftsforstyrrelser kan iværksættes passende aktion. 

 Udarbejder rådighedsansøgninger og indhente rådighedstilladelse jf. udbudsmaterialet og 

indrapportere aktiviteten. 

 Koordinere underentreprenørers og eventuelle sideordnede entreprenørers indsats. 

 Udfører tilsyn og kontrol af eget og tilknyttede entreprenørers arbejde. 

 Medvirke i eftersyn og opsamling af data og driftserfaringer. 

 

Regelmæssige eftersyn omfatter de herunder nævnte aktiviteter, som nærmere beskrevet i afsnit 

3.1.2 

 

 Hovedeftersyn  

 Dokumentation og Rapportering.  

 

Eftersyn skal ske på tidspunkter, hvor det ikke er til unødig gene for trafikken, og under overholdel-

se af spærretider og andre restriktioner. 

 

3.1.1. Tilstandskrav 

Styreskabe, styreapparater o.lign.: Styreskabe, målerskabe samt andre skabe og kasser skal stå fast 

og være uden væsentlige skader og deformiteter. Låger skal lukkes tæt. Låse skal være tilgængeli-

ge, og låse og hængsler skal være smurt. Styreapparater skal fungere efter deres hensigt, specielt 

skal sikkerhedskontrollerne fungere efter hensigten. Jordforbindelse og overspændingsbeskyttelse 

skal være i orden. Komponenter inde i skabe skal være fast monteret. Klemmeforbindelser og an-

dre forbindelser skal være faste og uden korrosion. Klemmenumre skal være intakte og korrekte. 

Ledninger skal være hele og mærket med anvendelse. Eventuel varme og ventilation skal fungere. 

 

I styreskab for signalanlæg skal forefindes mappe med komplet, korrekt og opdateret anlægsdoku-

mentation.  
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Master: Master skal stå fast. De må ikke være synligt ude af lod og udliggerne på galgemaster må 

ikke hænge. De skal være uden væsentlige skader og deformiteter. Særlig indfarvning af master 

skal svare til praksis i anlægget, og indfarvede master skal være uden væsentlige misfarvninger. 

Mastelemme/luger skal være korrekt monteret og slutte tæt til masten hele vejen rundt. Maste-

klemmerække skal være afdækket mod fugt. Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal være 

faste og uden korrosion. Klemmenumre skal være intakte og korrekte. Ledninger skal være hele og 

mærket med anvendelse. Mastenumre skal være hele og synlige. Numrene skal være monteret 

umiddelbart under mellemhætten eller i tilsvarende højde. Mastenumre skal kunne læses fra alle 

’sider’. 

 

Lanterner: Lanterner, skygger og baggrundsplader skal være til stede svarende til anlægsdokumen-

tationen, være uden væsentlige skader og misfarvninger og være ordentligt fastgjort. Særlig ind-

farvning af lanterner skal svare til praksis i anlægget. Forglas skal være rene og fri for mærkater 

m.v. Retning og hældning skal være korrekt. Lanterneenhedernes synlighed, lysstyrke og -farve skal 

opfylde de tekniske krav. Figurmasker skal svare til anlægsdokumentationen. Låger skal lukke tæt, 

og forglas og optisk system i øvrigt skal sidde fast. Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal 

være faste og uden korrosion. 

 

Lanterners synlighed må desuden ikke være hæmmet af beplantning, vejtavler m.v. Sådanne for-

hold - der er uden for entreprisen - meddeles Driftsherren. 

 

Lydsignaler: Lydsignaler skal være rene, uden væsentlige skader og misfarvninger og ordentligt 

fastgjort i korrekt position på masten. Retningspile skal være til stede, være korrekte, og sidde fast 

med korrekt retning. Lydsignaler skal fungere korrekt og lydstyrken være reguleret efter vejregler-

nes anvisninger. Komponenter skal være fast monteret. Klemmeforbindelser og andre forbindelser 

skal være faste og uden korrosion. 

 

Fodgængertryk: Fodgængertryk og deres kvitteringslys skal fungere korrekt. Fodgængertryk skal 

være rene, uden væsentlige skader og misfarvninger og være ordentligt fastgjort i korrekt position 

på masten. Skilt/mærkat for tryk skal være læsbart. Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal 

være faste og uden korrosion. 

 

Detektorer: Detektorer skal fungere korrekt. Detektorer og detektorkabler skal være uden beskadi-

gelser. Detektorspoleledning må ikke være synlig. Andre detektorer skal være fastspændt og kor-

rekt indstillet, justeret og rengjort. Klemmeforbindelser og andre forbindelser skal være faste og 

uden korrosion. Detekteringsområdet og detektorens følsomhed skal svare til anlægsdokumentati-

onen. Signaloverføring (crosstalk) mellem detektorer må ikke forekomme. 

 

Kabler: Kabler skal fungere korrekt. Kabler skal være uden beskadigelser.  

 

 

3.1.2. Hovedeftersyn 
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Hovedeftersyn omfatter følgende: 

 Funktionskontrol: Inspektion af den fysiske tilstand af alle anlægsdele, der er omfattet af en-

treprisen, i form af en grundig visuel og manuel kontrol af, om udstyr og komponenter sidder 

rigtigt og ordentligt fast samt fungerer.  

 Detektorkontrol: Kontrol af om anlæggets detektorer er indstillet korrekt og reagerer korrekt 

på passerende og holdende køretøjer samt evt. justering. 

 Styreapparatkontrol: Kontrol af sikkerhedsfunktioner (grøn/grøn- og grøn/gul kontrol, rødo-

vervågning), kontrol af HFI-relæ, kontrol af styrefunktioner, kontrol af dokumentation i skabet. 

 Kommunikationskontrol: Kontrol af samordnings/-transmissionsudstyr og af styreapparatets 

kommunikation med andre styreapparater, masterapparater og/eller overvågningssystem. Bå-

de samordningsudstyr via kabel og trådløst udstyr er omfattet af kontrollen. 

 Udbedring af småfejl: Småfejl, som med fordel kan udføres i forbindelse med eftersynet, ud-

bedres straks og indgår som en del af eftersynet. Eksempelvis opsætning af manglende skygger, 

udskiftning af overbrændte glødelamper, påsætning af manglende klistermærker for fodgæn-

gertryk og manglende mastenumre. Fejl, som ikke er småfejl registreres og afhjælpes som nor-

malt for afhjælpende vedligehold, herunder inden for de fastlagte responstider og tidsfrister. 

 Service: Smøring og efterspænding samt udskiftning af nedslidte dele (forebyggende udskift-

ning). Forebyggende udskiftninger foretages på baggrund af forrige hovedeftersyns registrering 

af udstyr tjenligt til udskiftning, og efter Driftsherrens godkendelse. 

 Renhold: Udvendig rengøring af lanternehuse, forglas, skygger, baggrundsplader, fod-

gængertryk, lydsignaler, standere og apparatskabe. Rengøring skal ske med rent vand. Der må 

ikke anvendes højtryksspuling. Ved særlige tilsmudsninger eller bemaling/graffiti rengøres efter 

leverandørens anvisning. 

 Tilstandsvurdering: Registrering af anlægsdele, der er tjenlige til udskiftning (forældede eller 

nedslidte), skal give en indikation af anlæggets tilstand samt omfanget af nødvendige udskift-

ninger/renoveringer frem til næste hovedeftersyn. 

 Fotodokumentation: Hovedeftersyn skal fotodokumenteres 

 

Gennemgang af hvert enkelt anlæg skal ske ud fra en tjekliste, som Entreprenøren udarbejder. Det 

er Entreprenørens opgave at sikre, at tjeklisten indeholder de nødvendige punkter for opgavens ud-

førelse. Et eksempel på en tjekliste findes i skema 9 – Rapport til hovedeftersyn. 

 

Ved gennemgangen registreres afvigelser i forhold til de tilstandskrav, som er beskrevet i afsnit 

3.1.1. 

 

Kvalitetsniveau 

Alle afvigelser i forhold til tilstandskravene jf, afsnit 3.1.1 skal registreres. 

 

Entreprenøren skal altid kontrollere lanterners fastgørelse, men må normalt ikke foretage ændrin-

ger af deres retning eller hældning uden Driftsherrens godkendelse. Hvis der opstår tvivl om, hvor-

vidt en lanternes retning er korrekt, meddeles dette til Driftsherren. I tilfælde, hvor der ikke hersker 
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tvivl om, at retningen er forkert, skal Entreprenøren dog udbedre fejlen på eget initiativ og straks 

meddele det til Driftsherren. 

 

Hovedeftersyn udføres 1 gang årligt om foråret med mindre andet aftales. Hovedeftersyn kan tid-

ligst påbegyndes hvert år fra 1. april, og seneste frist for gennemførelse af hovedeftersyn skal være 

den 1. okt. Ved driftskontraktens indgåelse skal det aftales hvilken dato hovedeftersynet igangsæt-

tes og senest afsluttes.  

 

Hovedeftersyn foretages efter en i forvejen fastlagt arbejdsplan, som udleveres til Driftsherren se-

nest en uge før eftersynene skal starte. Eventuelle efterfølgende ændringer af arbejdsplanen med-

deles straks til Driftsherren.  

Fejl og mangler der opdages i forbindelse med hovedeftersynet udbedres i overensstemmelse med 

tidsfrister/kvalitetsniveau i kontraktbilag 4 - Kvalitetsnorm. 

 

MK: Hovedeftersyn skal gennemføres indenfor maks. 1 måned, fra igangsætning af hovedeftersyn 

for de enkelte kommuner. 

 

3.2. Afhjælpende vedligehold  

Formålet med afhjælpende vedligehold er - ved rettidig og korrekt indsats ved skader, fejl og svigt - 

at bringe anlæggene tilbage i oprindelig funktionsdygtig og sikkerhedsmæssig stand. 

 

Korrekt indsats betyder, at der skal være gennemført en fyldestgørende og fagligt korrekt fejlaf-

hjælpning. 

 

Rettidig indsats betyder afhjælpning til rette tid svarende til fejlens karakter (fejlklasse) og trafiksig-

nalanlæggets vigtighed. Rettidig indsats er fastsat ved responstider og tidsfrister jf. afsnit 6.1.  

 

Fejlafhjælpningen skal baseres på relevante anvisninger herunder arbejdsbeskrivelser og lign. 

 

Hvor fejlafhjælpningen afføder ny viden, skal Entreprenøren sørge for, at erfaringer indarbejdes i 

ajourført arbejdsbeskrivelse, fejlmanual, m.v. 

 

Hvis en fuldstændig afhjælpning ikke er mulig, foretages de tiltag, som afværger de trafikale gener 

eller sikkerhedsmæssige risici, således at situationen bedst muligt sikres, indtil en endelig afhjælp-

ning kan foretages. 

 

Inden Entreprenøren forlader anlægget, skal han i det relevante betjeningssystem kvittere redun-

dante fejl og alarmer. 

 

Entreprenøren skal så vidt det konkrete afhjælpende vedligeholds karakter tillader det foretage de 

ansøgninger og indmeldinger, der normalt skal gøres jf. afsnit 3.1. 

 

Entreprenøren har, ved enhver henvendelse om eller konstatering af fejl og skader på et signalan-
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læg omfattet af entreprisen, ansvaret for at nødvendig afhjælpning iværksættes. Det gælder også 

fejl og skader, som Entreprenøren selv opdager under sit arbejde eller sin daglige færden gennem 

de signalanlæg, der er omfattet af entreprisen. 

 

Entreprenøren er selv ansvarlig for at foretage afhjælpning og udbedring af enhver fejl eller skade 

på udstyr omfattet af entreprisen. 

 

Hvis det på baggrund af en henvendelse om fejl eller skade ikke med sikkerhed kan fastslås, hvem 

der er ansvarlig for afhjælpningen, skal Entreprenøren altid sende sit eget personale ud for at klar-

lægge og eventuelt afhjælpe fejlen. 

 

Hvis fejlen eller skaden herefter vurderes at skulle afhjælpes af andre, eksempelvis af specialentre-

prenør, el-leverandør eller teleoperatør, skal Entreprenøren straks videregive fejlmelding til denne. 

Entreprenøren skal analysere og beskrive fejlen bedst muligt. 

 

Hvis Entreprenøren bliver opmærksom på fejl eller uhensigtsmæssige forhold, der hører under an-

den entreprenør eller leverandør, skal det meddeles til den pågældende og til Driftsherren. 

 

Entreprenøren har pligt til øjeblikkeligt at give politiet telefonisk besked om alle væsentlige uregel-

mæssigheder (slukkede anlæg, større skader og forhold der påvirker trafikken). Endvidere skal der 

gives besked til Driftsherren snarest muligt jf. udbudsmaterialet. 

 

Hvis et signalanlæg er slukket på grund af en fejl hos el-leverandøren, skal Entreprenøren orientere 

politiet og Driftsherren herom samt om forventet tidspunkt for udbedring af fejl. 

 

Skader, der er påført anlægget af tredjemand (skadevoldersager), behandles som anført nedenfor. 

 

Entreprenøren er forpligtet til at fotodokumentere skadevoldersager i det omfang det er muligt (fx i 

tilfælde hvor et køretøj har påkørt signalmateriel og stadig befinder sig ved skadesstedet). Fotodo-

kumentation fremsendes til Driftsherre og politiet. 

 

Entreprenøren skal afmærke synligt skadet udstyr, hvis skaden ikke straks udbedres. Afmærkning 

skal ske med plastmarkeringsstrimler eller lignende, som gør det tydeligt, at skaden bliver håndte-

ret. 

 

Dersom en eller flere signallanterner (evt. alle) kan forventes at være ude af drift i mere end 6 ti-

mer, skal de tildækkes med orange eller gule sække i overensstemmelse med vejreglerne. 

 

Entreprenørens økonomiske dispositionsgrænse aftales med Driftsherren. 

 

Fejl og skader klassificeres og behandles som følger: 

 Afhjælpning af fejl og skader, som har væsentlig indflydelse på sikkerheden eller fremkomme-

ligheden, skal iværksættes i henhold til kontraktbilag 4 – Kvalitetsnorm.  
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 Afhjælpning af fejl og skader, der har mindre indflydelse på sikkerheden eller fremkommelig-

heden og ikke kræver akut afhjælpning, skal foretages senest førstkommende arbejdsdag inden 

for normal arbejdstid. 

 Afhjælpning af fejl og skader, der ikke nævneværdigt reducerer sikkerheden eller anlæggets 

funktion, eller som kun giver ulemper for Entreprenøren eller Driftsherren, skal foretages inden 

for rimelig tid, hvilket er nærmere beskrevet i bilag B (Kvalitetsnormer), afhængigt af den kon-

krete fejl/skade. Afhjælpningen foretages som udgangspunkt inden for normal arbejdstid. 

 

Krav til responstider og tidsfrister for fejlklasserne fremgår af afsnit 6.1. 

 

3.2.1. Særligt vedrørende fejl på detektorspoler og kabler. 

Detektorfejl og kabelfejl har stor indflydelse på signalanlæggets funktion, og de skal derfor behand-

les efter følgende retningslinjer: 

 

Ved detektorfejl og kabelfejl, uanset om disse er registreret i forbindelse med Entreprenørens 

driftsovervågning eller indrapporteret af andre, skal Entreprenøren: 

 

 Lokalisere årsag til detektorfejl/kablefejl 

 Foretage midlertidig afhjælpning af detektorfejl/kabelfejl 

 Udbedre detektorfejl/kabelfejl og foretage kontrol 

 

Lokalisere årsag 

Lokalisering af en detektorfejl/kabelfejl vil normalt kræve en besigtigelse af signalanlægget. 

 

Fejl, som skal udbedres af Entreprenøren selv, afhjælpes i henhold til gældende responstider og 

tidsfrister. 

 

Hvis der er tale om en fejl, der skal udbedres af anden Entreprenør, skal Entreprenøren straks vide-

regive fejlmelding til denne. 

 

Hvis årsagen til detektorfejl/kablefejl er arbejder i vejen, og der kan findes en skadevolder, skal do-

kumentation af skader, årsag og skadevolder sikres tidligst muligt. 

 

Ved fejl på strømforsyningskabel til styreapparat, kontakte kommunens belysningsentreprenør. 

 

Midlertidig afhjælpning 

Ved detektorfejl, som giver anledning til gener for trafikken (kødannelse, manglende programskift, 

manglende signalskift) skal Entreprenøren sikre, at der foretages midlertidig afhjælpning, således 

generne begrænses, indtil detektorfejlen er udbedret. 

 

Midlertidig afhjælpning kan bestå i, at der slukkes for defekte detektorer eller at defekte detektorer 

sættes til konstant at anmelde og/eller forlænge. Dette kan være en defaultfunktion i styreappara-
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tet, som fremgår af detektorfunktionsskemaet, og som beskriver, hvordan styreapparatet håndte-

rer en defekt detektor. 

 

Ved kabelfejl der giver anledning til slukket anlæg, skal Entreprenøren foretage midlertidig af-

hjælpning så anlægget kan tændes igen, med mindre at fejlen inden for samme tidsrum kan udbed-

res.  

 

Udbedring og kontrol 

Hvis detektorfejl/kabelfejl ikke kan afhjælpes inden for gældende tidsfrister, fordi afhjælpning må 

afvente afslutning af andre arbejder i vejen (gravearbejder, asfaltarbejder), skal Entreprenøren ori-

entere Driftsherren herom samt meddele, hvor længe afhjælpningsarbejdet forventes udsat. 

 

Retablering af en detektorspole skal foretages i overensstemmelse med kravene til etablering af 

detektorspoler beskrevet i afsnit 3.4.3 

 

Retablering af kabelfejl må ikke ske med muffer. Ved signalkabel skal der således trækkes nyt kabel 

mellem de to nabostandere til fejlen. Dette skal dog altid godkendes af Driftsherren. 

 

Efter reetablering af defekte detektorspoler eller reparation af samlinger og brud på kabler skal En-

treprenøren kontrollere og sikre, at detektoren fungerer korrekt og stabilt. Med korrekt funktion 

forstås, at detektorspolen i sammenhæng med detektorkabel og detektorforstærker fungerer kor-

rekt og har de funktioner, som fremgår af pågældende signalanlægs anlægsdokumentation. 

 

 

 

3.3. Administration af garantier 

I den udstrækning udstyr omfattet af entreprisen er under garanti skal Entreprenøren administrere 

disse garantier.  

 

Ved garantisager er udkørsel og arbejdsløn også omfattet af garantien.  

 

Garantiadministrationen skal ske efter følgende retningslinjer: 

 Entreprenøren skal oprette og vedligeholde et register over garantier tilknyttet hvert an-

læg. Registeret skal holdes ajour i hele driftsperioden.  

 Hvis Entreprenøren i forbindelse med udførelsen af entreprisen bliver opmærksom på for-

hold, som skønnes omfattet af en garanti, skal Driftsherre have skriftlig besked derom. Det 

kan fx dreje sig om en tidligere entreprenørs arbejder eller leverancer. 

 Ved indrapportering af en fejl/mangel, som kan henføres til en gældende garantidækning, 

skal Entreprenøren skriftlig anmelde fejl/mangel over for garantistilleren sammen med alle 

relevante oplysninger. Kopi af anmeldelsen skal samtidig fremsendes til Driftsherre til ori-

entering. 

 Entreprenøren skal følge op på garantisagens forløb, indtil sagen kan endelig lukkes. 
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3.4. Udførelse ved ombygning og nyanlæg, samt ved udførelsen af driftsarbejder  

3.4.1. Generelt 

Arbejdet skal udføres under hensyntagen til trafikken, og således at der ikke opstår trafikfarlige si-

tuationer. Der må ikke arbejdes i mørke eller usigtbart vejr, bortset fra strengt nødvendige arbejder 

for at opretholde trafik- og personsikkerheden. 

 

Spærretider og andre restriktioner skal overholdes, bortset evt. nødvendig spærring for driftsarbej-

der med tidsfrist/kvalitetsniveau på 2 timer og derunder.  

 

I mørketider og usigtbart vejr må der heller ikke henligge materiale som kan udgøre en fare for tra-

fik- eller personsikkerheden. Arbejdsarealerne skal være rengjorte ved arbejdstids ophør.  

Arbejdsarealer og materiel, som henstår på offentlige arealer efter arbejdstids ophør skal være af-

mærket i henhold til gældende regler, og al afmærkning og skiltning skal minimum kontrolleres en 

gang i døgnet og verificeres at være i overensstemmelse med relevante skilteplaner.  

 

Afmærkning af vejarbejder skal udføres i henhold til gældende vejregler. Der skal under arbejdets 

udførelse udvises en adfærd der tilgodeser trafiksikkerheden. Driftsarbejder skal udføres således at 

gældende vejregler for signalanlæg overholdes. 

 

Arbejderne skal udføres af kvalificeret personale, som har den fornødne uddannelse og som besid-

der relevante godkendelser, herunder fx førstehjælpskursus, VEJ-EU kursus ”Vejen som arbejds-

plads” (relevant trin), el-installatørautorisation, projektledelse o.a. Det er Entreprenørens opgave 

at sikre, at det til enhver tid tilknyttede personale har gennemført relevante uddannelser og besid-

der relevante godkendelser. 

 

På visse strækninger (Det strategiske vejnet) skal arbejder, der reducerer fremkommeligheden 

meldes til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter (T.I.C) 

 

Reetablering af belægninger skal udføres, så belægningen minimum har samme standard, som in-

den arbejdet igangsættes. Belægning skal være uden kanter. 

 

3.4.2. Elinstallation 

Elinstallation skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Det påhviler denne at sikre, at den sam-

lede installation er lovlig og opfylder minimumkravene iht. direkte eller indirekte refererede stan-

darder, herunder at installation har jordforbindelse. 

 

Entreprenøren skal sikre, at relevant CE-mærkning og relevant overensstemmelsesdokumentation 

(erklæring samt teknisk dossier) for de leverede enkeltdele foreligger forud for installation. 

 

3.4.3. Installation og montering 

Styreapparat 
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Styreskab opstilles på eget fundament. Styreapparat installeres først, når det kan sikres, at dette er 

tilstrækkeligt beskyttet imod vejrlig og når øvrige arbejder i entrepriseområdet, eksempelvis opstil-

ling af signal- og belysningsmaster samt jord-, lednings- og belægningsarbejder er afsluttet. 

 

Signalmaster 

Signalmaster skal monteres i lod og i øvrigt efter fabrikantens anvisninger. Masterne opstilles, så  

der er fri adgang til montagelemme og disse vender bort fra trafikken. Signalmasterne skal opstilles  

i henhold til leverandørens anvisninger for så vidt angår funderingsforhold. 

 

Signallanterner 

På masterne monteres de enkelte lanterner og forbindes til klemmerækken i masterne. 

 

Signaljordkabel og detektorkabel. 

Signaljordkabel trækkes i Ø110 mm PE kabelrør forud for opstilling af master med ca. 2 m over-

længde ved mastens fod (1 m overlængde ved hhv. tilgangskabel og afgangskabel) samt ved styre-

apparat. 

 

Detektorkabel trækkes i Ø50 mm PE kabelrør eller i eksisterende rør og føres fra styreapparat til le-

veret forseglet vandtæt muffe eller samledåse placeret i jord. 

 

 

Detektorer – induktionsspoler 

Hver enkelt induktionsspole forbindes med styreapparatet. Kabelenderne fra hver induktionsspole 

føres i rør ud i rabat eller fortov, hvor de tilsluttes detektorkablet, enten i leveret forseglet vandtæt 

muffe eller samledåse placeret i jord eller i kabelbrønd.  

 

Spoler lægges med en udformning og et antal vindinger, som gør det muligt at opnå den følsomhed 

og udbalanceringstid, der er nødvendig ved den enkelte anvendelse. Spoler skal overalt lægges i 

mindst 3 cm dybde under vejbanens overflade og kunne tåle mindst 5 cm supplerende belægning, 

uden at detekteringsegenskaberne går tabt.  

 

Der skal anvendes en spoletråd, som er velegnet til formålet og som har tilstrækkelig varmebestan-

dighed til at tåle tilfyldning med varm fugemasse. Spoletråden skal være robust over for strækning 

og andre mekaniske påvirkninger. 

 

De enkelte arbejdstrin, skæring, rengøring og tørring af spoleriller, nedlægning og fastholdelse af 

spoletråd og tilfyldning med fugemasse skal udføres med stor omhu, så skarpe kanter og hjørner 

undgås og så tråden ikke beskadiges under arbejdet og ikke ”flyder op”. Fugemassen skal være flek-

sibel og hæfte godt i rillen, så den danner en vandtæt forsegling. Fugemassen afrettes i flugt med 

vejbanens overflade, og overflødig fugemasse fjernes.  Arbejdet skal foregå ved temperatur og vejr-

forhold der tillader fugemassen vedhæftning til kørebanebelægning.  
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Efter detektoretableringen kontrolleres det, at afledningsmodstanden til jord er større end 100 

MΩ. Kontrolskema med måling af OHM, MOHN og µH for de enkelte spoler fremsendes efterføl-

gende til pågældende kommune.  

 

Efter etablering skal de berørte arealer retableres, og fræsede riller i vejbelægningen skal fyldes 

helt med revnemastiks. 

 

Detektorer – video- og radardetektorer 

Placering af video- og radardetektorer planlægges under hensyn til krav til detektering og detektor-

enhedens karakteristika, så detektoren fungerer under normale trafikale forhold.  

 

Alle detektorenheder forbindes til styreapparatet via datakabel som stjerneforbindelse. 

4. KONTROL  
 

4.1. Kontrol efter afhjælpende vedligehold 

Entreprenøren skal efter afhjælpning af fejl og skader kontrollere, at anlæggets indretning og funk-

tion er i fuld overensstemmelse med den gældende anlægsdokumentation. 

 

Kontrol omfatter afhængigt af afhjælpningens art og omfang bl.a.: 

 

 Kontrol af signalfunktioner  

 Kontrol og indjustering af detektorspoler  

 Kontrol og indjustering af lampekontroller  

 Kontrol af ledningsforbindelser  

 Kontrol af sikkerhedsfunktioner  

 

Det er Entreprenørens pligt og ansvar at kontrollere, at arbejdet er udført korrekt, før det klar-

meldes til Driftsherren. 

 

Driftsherrens kontrol vil blive baseret på gennemgang af dokumentationen for afhjælpningen og 

ved stikprøvevis tilsyn kort efter klarmelding fra Entreprenøren. 

 

4.2. Kontrol ved ombygninger og nyanlæg 

Signalanlægget afprøves under dets tilblivelse, forud for idriftsættelse og inden endelig aflevering. 

De enkelte afprøvninger betegnes: 

 

 Fabrikstest (FAT - Factory Acceptance Test) 

 Ibrugtagningstest (SAT - Site Acceptance Test) 

 Prøvedrift 

 

4.2.1. Fabrikstest (FAT) 
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FAT gennemføres hos Entreprenøren, og Driftsherren skal have mulighed for at deltage i FAT. 

FAT omfatter verifikation af et repræsentativt udvalg af kombinationer af systemreaktioner på spe-

cifikke systempåvirkninger, herunder specielt sikkerhedsfunktionerne, som skal forhindre farlige og 

uønskede signalvisninger. 

 

Ved FAT identificeres og dokumenteres alle indgående delsystemer og deres indbyrdes koblinger af 

både udstyr og programmel. 

 

Nyt styreapparat skal disse være til stede ved gennemførelse af FAT. 

 

Endvidere skal et udvalg af komponenter til det færdige anlæg være til stede. Udvalget skal sikre, at 

FAT kan gennemføres repræsentativt for det færdige trafiksignalanlæg. 

I FAT skal som minimum verificeres: 

 

 At de trafiktekniske funktioner fungerer som foreskrevet 

 At sikkerhedsfunktionerne fungerer 

 

Entreprenøren skal til FAT opbygge en passende opstilling til verifikation af disse forhold, herunder 

forberede de nødvendige simuleringsfaciliteter, testdata mv. og sikre tilstedeværelse af relevant 

testudstyr, værktøj og personale. 

 

Såfremt der sker udskiftning af centrale komponenter - udstyr såvel som programmel – efter FAT, 

kan Driftsherre kræve, at der skal gennemføres ny verifikation af pågældende funktioner. 

 

Som en del af FAT skal det være muligt for den pågældende kommune eller dennes rådgiver, at te-

ste signalprogram i et testprogram på egen PC på egen adresse. Eventuelle fejl fundet under testen, 

rettes af Entreprenøren og signalprogram testen igen. Denne proces fortsættes til der opnås et til-

fredsstillende resultat. 

 

Testplan 

Inden FAT udarbejder Entreprenøren en FAT testplan / testprocedure, der fremsendes til Driftsher-

rens accept senest 14 dage før den planlagte FAT. Testplan skal omfatte alle leveranceelementer 

bortset fra sådanne, som kun kan verificeres efter systemets installation onsite. 

 

FAT gennemføres på baggrund af en af Driftsherren accepteret FAT testplan. 

 

Entreprenøren skal udforme testplanen, så den demonstrerer opfyldelse af formålet for FAT, og det 

skal for hvert testtrin tydeligt fremgå: 

 

 Hvilket krav der verificeres 

 Hvilken metode der skal anvendes for verifikation 

 Forudsætninger for gennemførelse af verifikation 

 Hvilken procedure der skal følges ved verifikation 
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 Hvad der er det forventede resultat (dvs. kriteriet for accept af kravopfyldelse) 

 

Forberedelse – egentest 

Entreprenøren skal, med acceptabelt resultat, have gennemført alle de aktiviteter, der foreskrives i 

den accepterede FAT testplan forud for den officielle FAT. Denne aktivitet benævnes egentest-FAT. 

 

Egentest-FAT skal således være gennemført med et resultat, der svarer til et accepteret FAT gen-

nemløb. Dokumentation for de opnåede resultater under egentest-FAT skal forelægges Driftsher-

ren før FAT, og det skal kunne dokumenteres, at egentest-FAT er gennemført på samme kompo-

nenter (hardware og software) som det, der anvendes under den officielle FAT. 

 

Fejlretning 

Om nødvendigt og hensigtsmæssigt rettes mindre fejl fundet under FAT under selve testen. Hvis 

der rettes fejl under FAT, kan Driftsherren forlange dele af testplanen gentaget, for at få demon-

streret, at der ikke er introduceret følgefejl. 

 

Testrapport og mangelliste  

Entreprenøren udarbejder en rapport for den gennemførte FAT. Rapporten skal dokumentere de 

opnåede resultater og opsummere eventuelle afvigelser fra det forventede. 

Rapporten skal indeholde en mangelliste indeholdende: 

 Eventuelle blokerende forhold, dvs. forhold der kræves rettet inden næste projektfase kan på-

begyndes. 

 Ikke-blokerende forhold, dvs. forhold der ikke forhindrer påbegyndelse af næste projektfase. 

 

Hvert emne på mangellisten skal indsættes i en tidsplan, der bliver styrende for det videre forløb. 

Tidsplan for afvikling af mangellisten skal indarbejdes i projekttidsplanen. 

 

Testrapporten skal fremsendes til pågældende kommune og accepteres af kommunen inden instal-

lation. 

 

4.2.2. Ibrugtagningstest (SAT – Site Acceptance Test) 

Driftsherre skal have mulighed for at deltage i SAT. Under SAT verificeres tilstedeværelse og korrekt 

installation af alle systemets funktioner, og de færdige installationer afprøves for at sikre, at det 

samlede system fungerer som aftalt. 

 

Det er ligeledes en del af SAT at foretage første kontrol af den dokumentation, som Entreprenøren 

har udarbejdet til leverancen. 

 

Der lægges især vægt på verificering af, at alle delsystemer og komponenter er til stede, at forhol-

dene på en eventuel mangelliste fra FAT er udbedret, og at udstyr såvel som programmel har en 

færdiggørelsesgrad svarende til, at hele leverancen findes egnet til at overgå til prøvedrift hos 

Driftsherren. 
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Testplan  

Inden SAT udarbejder Entreprenøren en SAT testplan / testprocedure, der fremsendes til Driftsher-

ren til accept senest 7 dage før den planlagte SAT. Testplan skal som udgangspunkt omfatte alle le-

veranceelementer, og der skal være fokus på de forhold, der ikke blev godkendt eller ikke kunne 

verificeres under FAT. 

 

Opmærksomheden skal i denne sammenhæng også være på, om der er sket udskiftning af udstyr 

og / eller programmel siden FAT. 

 

SAT gennemføres på baggrund af en af Driftsherren accepteret SAT testplan og med repræsentan-

ter for begge parter er til stede. 

 

Entreprenøren skal udforme testplanen, så den demonstrerer opfyldelse af formålet for SAT, og det 

skal for hvert testtrin tydeligt fremgå: 

 Hvilket krav der verificeres 

 Hvilken metode der skal anvendes for verifikation 

 Forudsætninger for gennemførelse af verifikation 

 Hvilken procedure der skal følges ved verifikation 

 Hvad der er det forventede resultat (dvs. kriteriet for godkendelse af kravopfyldelse) 

 

Forberedelse – egentest 

Entreprenøren skal, med acceptabelt resultat have gennemført alle de aktiviteter, der foreskrives i 

den accepterede SAT testplan forud for den officielle SAT. Dette gennemløb kaldes egentest-SAT. 

 

Ved egentest-SAT skal alle testtrin være gennemført med et resultat, som svarer til det, der er be-

skrevet som "Forventet resultat" i den accepterede SAT testplan. 

 

Dokumentation for de opnåede resultater ved egentest-SAT skal forelægges Driftsherren, og det 

skal dokumenteres, at egentest-SAT er gennemført på samme komponenter - udstyr og program-

mel - som det der anvendes under den officielle SAT. 

  

I løbet af egentest-SAT, efterfølgende SAT, skal afprøvningen nøje tilrettelægges under hensyn til 

de aktuelle trafikforhold. 

 

Fejlretning 

Såfremt der under SAT konstateres afvigende forløb af SAT i forhold til det, der fremgår af doku-

mentationen for egentest-SAT, kan Driftsherren afbryde SAT, indtil Entreprenøren har udbedret fej-

len eller manglen. 

 

Efter en sådan afbrydelse gentages hele SAT forløbet eller de dele deraf, der af Driftsherre skønnes 

relevante. 

 



  Version 20-12-2017 

Udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg  Side 29 af 48 

 

Såfremt fejlen har karakter af ændringer i programmel e.l., som rejser tvivl om konfigurations-

styringen i perioden fra FAT til egentest-SAT, kan Driftsherren forlange SAT-forløbet inklusive egen-

test-SAT omgjort, som var der tale om et helt nyt forløb. 

 

Testrapport og mangelliste  

Entreprenøren udarbejder en rapport for den gennemførte SAT. Rapporten skal dokumentere de 

opnåede resultater og opsummere eventuelle afvigelser fra det forventede.  

Rapporten skal indeholde en mangelliste indeholdende: 

 Eventuelle blokerende forhold, dvs. forhold der kræves rettet inden næste projektfase kan på-

begyndes 

 Ikke-blokerende forhold, dvs. forhold der ikke forhindrer påbegyndelse af næste projektfase 

Hvert emne på mangellisten skal indsættes i en tidsplan, der bliver styrende for det videre forløb. 

Tidsplan for afvikling af mangellisten skal indarbejdes i projekttidsplanen. 

 

Testrapporten skal fremsendes til pågældende kommune og accepteres af kommunen inden prø-

vedriftsperioden kan igangsættes. 

 

Prøvedrift  

Igangsætning af prøvedrift vurderes på baggrund af efterreguleringen. Som udgangspunkt gennem-

føres prøvedriften efter endt efterregulering, men skulle denne blive væsentlig forsinket, kan 

Driftsherre vælge at igangsætte prøvedriften inden efterregulering. Inden start af prøvedrift, kan 

anlægget(ene) overdrages til Driftsherren for ibrugtagning i henhold til AB92. 

 

Prøvedriftsperioden for signalanlægget er minimum 7 sammenhængende kalenderdage. 

 

I prøvedriftsperioden verificeres systemets opførsel i forhold til de overordnede funktionskrav. 

Endvidere verificeres funktionaliteten på grænseflader, som ikke tidligere i processen har været 

koblet til det reelle driftsmiljø. 

 

Prøvedriftsperioden skal gennemføres uden afbrydelser, dvs. uden nedlukning/genstart e.l., da det 

ellers vil være vanskeligt at verificere systemets langtidsstabilitet. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for opsamling, katalogisering og analyse af de driftsdata, der skal benyt-

tes til verifikation af systemets funktion i prøvedriftsperioden. 

 

I prøvedriftsperioden må der ikke udføres fejlrettelser eller andre indgreb, der ikke kan karakterise-

res som "almindelig daglig drift". Nedlukning og/eller udskiftning af systemet eller dele deraf skal i 

prøvedriftssituationen ikke betragtes som handlinger der falder ind under begrebet "almindelig 

daglig drift". 

 

Såfremt det bliver nødvendigt at fortage sådanne indgreb, skal det betragtes som afbrydelse af 

prøvedriftsperioden, hvilket som udgangspunkt medfører krav om, at en ny prøvedriftsperiode på-

begyndes og gennemføres. 
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Prøvedrift kan afsluttes, når der i minimum 7 sammenhængende kalenderdage kan opnås enighed 

om, at der i perioden ikke er opstået fejl af en karakter, der tilsiger gennemførelse af en ny prøve-

driftsperiode. 

 

4.2.3. Afleveringsforretning 

Efter prøvedriftsperiodens udløb holdes afleveringsforretning, hvor nyt styreapparat inkl. overvåg-

ning og signalmateriel overdrages til den pågældende kommune inkl. alt dokumentation.  
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5. DOKUMENTATION   
 

Al dokumentation udført under entreprisen skal være på dansk. Tredjepartsdokumentation kan evt. 

være på engelsk. 

 

Entreprenøren skal føre en elektronisk logbog for hvert signalanlæg. Logbogen skal indeholde op-

lysninger om alle hændelser og udførte aktiviteter, herunder udbedring af fejl, udførte hovedefter-

syn mv. Logbogen skal opbevares af Entreprenøren, og kunne fremvises på forlangende. Logbog 

skal ved endt kontraktperiode overleveres til Driftsherren. 

 

 

 

5.1. Dokumentation relateret til forebyggende vedligehold 

Eftersynsrapporter pr. signalanlæg udarbejdes som en pdf-fil og fremsendes pr. mail til Driftsher-

ren. 

 

Fremsendelse skal ske inden for den fastsatte tidsfrist, jf. afsnit 6.1. 

 

5.1.1. Dokumentation og rapportering ved hovedeftersyn 

Som dokumentation for udførelse af hovedeftersyn skal Entreprenøren for hvert signalanlæg udar-

bejde en eftersynsrapport, som mindst skal indeholde følgende:  

 

 Udfyldt og underskrevet tjekliste 

 Liste over registrerede fejl og skader (afvigelser fra tilstandskravet) 

 Fotodokumentation af fejl og skader 

 Oplysning om hvorvidt fejl/skader er afhjulpet 

 Oplysning om jobnummer for de fejl og skader, som har ført til oprettelse af afhjælpningsjob. 

 Resultat af tilstandsvurdering i form af en oversigt over udstyr, der er tjenligt til udskiftning. An-

lægsdele skal være entydigt benævnt og standen beskrevet og fotodokumenteret. 

 

5.2. Dokumentation relateret til afhjælpende vedligehold 

Entreprenøren udarbejder en fejlrapport for det enkelte fejlforhold. Fejlrapporten skal indeholde: 

 

 Anlægsnummer og anlægsnavn 

 Dato og tidspunkt for modtagelse af fejlmelding 

 Dato og tidspunkt for udrykning til fejl 

 Dato og tidspunkt for midlertidig/endelig afhjælpning af fejl 

 Fejlens/skadens karakter og fejlramte udstyrsdele 

 Det udførte arbejde 

 Medgået tid, fordelt på mandskabskategorier 

 Anvendte reservedele/materialer 

 Oplysninger om eventuel skadevolder 
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 Eventuelle bemærkninger 

 Navn og underskrift 

 [Evt. andre oplysninger efter Driftsherrens behov] 

 

Dataobservationer og måledata skal dokumenteres. Hvis der findes etablerede strukturer for dette 

dokumenteres i dem, ellers anvendes anden til forholdet egnet metode. 

 

Fejlrapportering foretages i det af Entreprenøren anvendte rapporteringssystem, der skal inkludere 

den elektroniske logbog, der kan fremvises på forlangende. 

 

Fremsendelse skal ske inden for den fastsatte tidsfrist, jf. afsnit 6.1. 

 

5.2.1. Dokumentation vedr. vagtordning 

Vagtordningen skal logge alle omstændigheder, aktiviteter og aktioner relateret til indmeldinger. 

Enhver sag skal omfatte logning af følgende forhold, alle med ”timestamp”: 

 Tidspunkt for indmelding 

 Indmeldelsesforholdet ved en objektiv og præcis og tilstrækkelig beskrivelse 

 Indmelder i form af personreference (til sporbar person) eller reference til automatisk indmel-

ding. 

 Fejlklassifikation af indmeldingen 

 Vagtordningens aktion i form af tilstrækkelig og præcis beskrivelse 

 Tidspunkt for videreformidling af fejl til beredskabet 

 Opfølgningstiltag indtil sagens lukning 

 

Fejlrapportering foretages i det af Entreprenøren anvendte rapporteringssystem, der skal inkludere 

den elektroniske logbog, der kan fremvises på forlangende. 

 

Driftsherren skal tilstilles adgang til dokumentationen inden for den fastsatte tidsfrist, jf. afsnit 6.1. 

 

5.3. Lagerbeholdning 

Entreprenøren skal opretholde en ajourført lagerstatus for Driftsherrens reservedele til brug for en-

treprisen. inkl. oplysninger om effekternes udstyrs-id samt evt. anvendt lagermærkning. 

 

Ajourført reservedelsliste forevises Driftsherren på forlangende. 

 

5.4. Dokumentation ved ombygninger og nyanlæg 

Al dokumentation skal være på dansk. Dette gælder dog ikke for 3. parts dokumentation, der også 

må være på engelsk. 

 

Entreprenøren skal udarbejde dokumentation for styreapparatets programmering og trafikale funk-

tion (trafikteknisk dokumentation) samt dokumentation af installeret signalmateriel m.m. (system-

teknisk dokumentation). Entreprenøren skal placere ét eksemplar af begge i styreskabet. 
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Dokumentationen skal desuden leveres i både PDF-format og i originalt dataformat, som Driftsher-

ren har mulighed for selv at bearbejde ved anvendelse af almindelige kommercielle værktøjer som 

MS-Word, MS-Excel, AutoCAD etc. Dokumentationen skal desuden leveres på CDrom eller USB-

stick. 

 

Dokumentationen skal indeholde detaljerede tegninger vedrørende de enkelte komponenter, elin-

stallationer og kabelføringsveje, kredsskemaer m.v. til brug ved fremtidig tilsyn, drift og vedligehol-

delse. 

 

For nye kabelplaner gælder at koordinater indmåles og angives i "UTM/ETRS89 zone 32" og koter 

indmåles og angives i "DVR90". Der må maksimalt være 25 meter mellem målepunkterne, og der 

skal mindst være et målepunkt ved hver betydende afvigelse fra rette linjer. Data leveres digitalt i 

DSFL format. 

 

Alle maste-, skabs-, kabelplaceringer m. kabeltype og rørunderføringer skal indtegnes og målsættes 

på de respektive plantegninger. 

 

Al dokumentation skal være tydeligt og entydig identificerbart iht. Godkendt dokumentstyringssy-

stem, og den skal leveres sammen med en oversigt, der på tabelform lister entydigt hvert doku-

ment i den samlede dokumentationspakke. 

 

 Al dokumentation skal fremstå i Entreprenørens normalt anvendte layout. 

 Entreprenørens normalt anvendte fremgangsmåde og teknik for illustrering af diagrammer skal 

være anvendt. 

 Entreprenørens eget tegningssystem (herunder dokumentnummerering) skal være anvendt. 

 Entreprenørens firmanavn og medarbejderinitialer på ansvarlig projekterende skal fremgå af 

dokumentationen. 

 

Dokumentationsindhold 

Den trafiktekniske dokumentation skal minimum indeholde følgende: 

 Funktionsbeskrivelse 

o Notat med beskrivelse af principper for et signalanlægs funktioner, herunder styring og 

regulering og evt. samordning med nabo signalanlæg. 

 Styrediagram  

o Illustration af et signalanlægs funktionsmåde gennem visning af den fastlagte rækkeføl-

ge af signalgrupper, der har samtidigt grønt. 

 Oversigtsplan/Signalplan 

o Målfast plantegning (1:250), der viser placering af signaler og deres betegnelser samt 

færdselstavler. Al afmærkning på kørebanen vises med nedtonet signatur.  

 Mellemtidsmatrix 

o Skema, der viser mellemtiderne mellem fjendtlige signalgrupper. 

 Signalgruppeplan 

o Diagram, der viser det tidstro vekslingsforløb for alle signalgrupper gennem et omløb.  
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 Detektorfunktionsskema 

o Skema med information om detektorers udformning, placering, trafiktekniske funktio-

ner og intervaltider.  

 Kabellokaliseringsplan/Detektorplaceringsplan 

o Målfast plantegning (1:250 eller 1: 500), som viser detektorfelternes placering og ud-

formning og beliggenhed af alle ledningsinstallationer.  

o Kabellokaliseringsplan skal udleveres til LER. 

 Vej/tid diagram 

o Diagram der viser samordningen inkl. off-set tider. 

 

Styrediagram kræves kun ved trafikstyrede anlæg med variation i indkobling af styreblokke. Vej/tid-

diagrammer kræves kun ved samordnede signalanlæg. 

 

Den systemtekniske dokumentation skal indeholde udførlig dokumentation af styreapparat og el-

tekniske installationer. 

 

Den systemtekniske dokumentation skal minimum indeholde: 

 Programtrintider 

 ind- og udgangslister 

 specifikation for samordningsmoduler 

 specifikation for kommunikations- og overvågningsudstyr (modem mv.) 

 opdateret klemmerækketegning for styreapparater, master og detektorer med entydig identifi-

kation af klemmer, samt de tilsluttede kabler/ledninger 

 samkøringsplan for akustiske signaler og fodgængersignaler 

 

Dokumentationen skal indeholde en separat driftsmanual med alle instruktioner og anvisninger, 

som muliggør almindelig betjening, drift og vedligeholdelse af anlægget. 

 

5.5. Opdatering af eksisterende dokumentation 

Entreprenøren skal inden for kontraktperioden (4 år) opdatere anlægsdokumentationen for samtli-

ge anlæg. Opdateringen skal sikre at dokumentationen viser de faktiske forhold i marken. Opdate-

ringen omfatter som minimum: 

 

 Funktionsbeskrivelse 

 Styrediagram (kun ved trafikstyrede anlæg) 

 Oversigtsplan/Signalplan 

 Mellemtidsmatrix 

 Signalgruppeplan 

 Detektorfunktionsskema (kun ved trafikstyrede anlæg) 

 Kabellokaliseringsplan/Detektorplaceringsplan 

 Vej/tid diagram (hvis dette indgår som en del af den nuværende dokumentation) 
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Dokumentationen skal udføres i redigerbare filer, såsom CAD, Excel, Word. 

 

For kabelplaner/detektorplaceringsplan gælder at koordinater indmåles og angives i "UTM/ETRS89 

zone 32" og koter indmåles og angives i "DVR90". Der må maksimalt være 25 meter mellem måle-

punkterne, og der skal mindst være et målepunkt ved hver betydende afvigelse fra rette linjer. Data 

leveres digitalt i DSFL format. Oplysningerne skal kunne anvendes til LER. 

 

 

5.6. Ajourføring af anlægsdokumentation 

Anlægsdokumentation for det enkelte signalanlæg holdes som helhed ajour af Entreprenøren. 

 

I det omfang Entreprenøren eller andre udfører ændringer i de enkelte anlæg og ændringerne med-

fører behov for ajourføring af anlægsdokumentationen, skal Entreprenøren ajourføre anlægsdoku-

mentationen. 

 

Entreprenøren sender den ajourførte anlægsdokumentation til Driftsherren og placerer et eksem-

plar af dokumentationen i styreapparatet. 
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6. VAGTORDNING OG BEREDSKAB    
 

Vagtordningen indeholder modtagelse af indmeldinger/indrapporteringer og korrekt håndtering af 

disse. 

 

Vagtordningen kan evt. varetages af en underleverandør (f.eks. en vagtcentral), der tillige kan vare-

tage andre vagtordninger. 

 

Vagtberedskabet er den indsatsressource, der skal være hos Entreprenøren i forbindelse med ud-

førelse af afhjælpende vedligehold, jf. afsnit 3.2. 

 

Dersom Entreprenøren tillige varetager vagtordningen, kan vagtberedskabet varetages af medar-

bejdere i vagtordningen. 

 

6.1. Responstider og bod 

Responstid defineres som det tidspunkt, hvor vagtordningen har modtaget udkaldet, til det tids-

punkt, hvor den rette medarbejder har påbegyndt fejlafhjælpning på anlægget. Definitionen inde-

bærer, at tid, der medgår fra henvendelse rettes til vagtordning eller vagtberedskab og til henven-

delsen besvares eller ses, indgår i responstiden. 

 

Responstider tillægges stor betydning, og deres eventuelt manglende overholdelse er af den grund 

omfattet af bodsbestemmelser - jf. AB 92 ad § 25, stk. 2. 

 

Overholdelse af responstider skal dokumenteres i det relevante administrative værktøj. Såfremt re-

sponstider ikke kan overholdes, uanset årsagen hertil, skal Driftsherren orienteres, og årsagen til 

den manglende overholdelse anføres ved rapporteringen. 

 

Se kontraktbilag 4 - Kvalitetsnorm med responstider. 

 

Bod 

Fristen for Entreprenørens afhjælpning af fejl og mangler, samt hovedeftersyn er fastlagt i Drifts-

kontrakten afsnit 25. 

 

 

 

6.1.1. Vagtordning 

Entreprenøren skal sikre, at der sker en korrekt modtagelse og håndtering af henvendelser og ind-

meldinger, og at der igangsættes den relevante indsats fra vagtberedskabet.  

 

Vagtordningen skal for den enkelte henvendelse/fejlmelding: 

 Modtage og i givet fald kvittere for modtagelse af henvendelser vedrørende entreprisens an-

læg. 

 Klarlægge eller foranledige klarlæggelse af fejlens omfang og konsekvenser og rekvire-
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re/iværksætte den fornødne afhjælpning, herunder evt. tilkalde specialentreprenør. 

 

Håndtering af henvendelser skal varetages af kompetente medarbejdere, der kan sikre, at den nød-

vendige assistance fra vagtberedskabet iværksættes, og at aftalte procedurer overholdes. Medar-

bejderne skal have kendskab til anlæggene. 

 

Vagtordningen skal til enhver tid kunne håndtere både automatiske og manuelle opkald via telefon 

og mail. Jourhavende vagtmedarbejder skal derfor være udstyret med en mobiltelefon. Nummeret 

til mobiltelefonen skal ved entreprisestart oplyses til Driftsherren og skal være det samme gennem 

hele entrepriseperioden. For telefonopkald gælder, at opkaldet straks skal besvares. 

 

Vagtordningen skal inden for de fastlagte responstider og tidsfrister jf. afsnit 6.1 præstere sine rela-

terede ydelser, så de i øvrigt opfylder de stillede kvalitetskrav til håndtering. Uanset de krævede re-

sponstider og tidsfrister skal vagtordningens opgaver gennemføres uden unødige forsinkelser og så 

hurtigt, at gener og risiko for trafikanterne bliver nedsat til et minimum. 

 

Henvendelser/indmeldinger kan komme fra Driftsherren, fra andre aktører som politi, brandvæsen, 

beredskab, redningskorps eller trafikanter, eller ved automatiske alarmer fra anlæggene eller fra 

overvågningssystemer. 

 

Vagtordningen skal håndtere alle henvendelser af teknisk karakter. Henvendelser af administrativ 

karakter kan som hovedregel forudsættes rettet direkte til entrepriseledelsen, men uanset denne 

hovedregel må vagtordningen ikke afvise nogen henvendelse, men skal i stedet for sørge for at vi-

dereformidle den til entrepriselederen. 

 

Vagtordningen skal foretage logning og dokumentation, som blandt andet tjener som dokumenta-

tion af vagtordningens handling. 

 

6.1.2. Vagtberedskab 

Vagtberedskabet skal varetages af ledende servicemontør og almindelige servicemontører. Der skal 

altid være tilstrækkeligt mandskab til rådighed i form af bagvagter for at opfylde responstider og 

tidsfrister, jf. afsnit 6.1. Uanset de krævede responstider og tidsfrister skal vagtberedskabets opga-

ver gennemføres uden unødige forsinkelser og så hurtigt, at gener og risiko for trafikanterne bliver 

nedsat til et minimum. 

 

Entreprenøren skal ved sin bemandingsplan for vagtberedskabet sikre, at der er en hensigtsmæssig 

sammenhæng og fordeling af medarbejdere, som arbejder inden for og uden for normal arbejdstid. 

 

Entreprenøren skal sørge for, at vagten er i besiddelse af en internetopkobling således, at vagtmon-

tøren fra sin bopæl eller andet opholdssted via internettet kan koble sig på de administrations-, sty-

rings- og overvågningsprogrammer, som anvendes i entreprisen. 
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Vagtberedskabet skal, når henvendelse/udkald modtages, indsætte de fagligt korrekte ressourcer 

til afhjælpende vedligehold iht. afsnit 3.2. under overholdelse af de fastlagte responstider. 
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7. BEMANDING, SAMARBEJDE OG ORGANISATION 
 

Entreprenøren er ansvarlig for at lede og gennemføre alle arbejdsopgaver under kontrakten. 

 

Entreprenørens leder af entreprisen skal varetage kommunikation med Driftsherren. Entreprisele-

deren skal være den i Entreprenørens tilbud anførte person. Overdragelse af entrepriselederfunkti-

onen til anden person kan kun ske efter godkendelse af Driftsherren. 

 

Entrepriselederen skal varetage ledelse af opgavens gennemførelse, skal være formel kontaktper-

son til Driftsherren og skal have kompetence til at træffe selvstændige beslutninger indenfor hele 

kontrakten. 

 

Entrepriselederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolig 

med og fuldt kvalificeret til at udføre det krævede arbejde og de krævede kontroller. Entreprisele-

deren skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på Entreprenørens vegne. 

 

Entrepriselederen skal have tæt kontakt til Driftsherren, og der skal være kontaktmulighed til den-

ne eller dennes stedfortræder i kommunernes åbningstid via telefon og e-mail. Kontaktpersonen el-

ler dennes stedfortræder skal efter tilkald fra Driftsherren inden for kommunens åbningstid kunne 

møde på kommunens arbejdsadresse senest følgende arbejdsdag. 

 

Entreprenøren skal kunne kommunikere elektronisk med Driftsherren. Dette indebærer bl.a. kvitte-

ring for modtagne rekvisitioner og meddelelser i øvrigt. 

 

Entrepriselederen skal deltage i de i anførte møder samt øvrige møder, som Driftsherren indkalder 

til. 

 

Entrepriselederen eller dennes kvalitetsansvarlige skal deltage i alle fælleskontroller. 

 

Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal ved underskrift godkende alle Entreprenørens dokumenter 

angående kvalitetsstyring. 

 

Samtlige dokumenter vedrørende opgavens gennemførelse skal forefindes på Entreprenørens 

kontor, hvorfra denne opgave ledes. 

 

Entreprenøren indestår for at modtagne nøgler og andet fortroligt og personligt tilbehør, som 

anvendes i forbindelse med opgavens løsning, anvendes og opbevares under betryggende forhold 

og på intet tidspunkt overdrages tredjemand uden Driftsherrens forudgående tilladelse. 

 

Entreprenøren skal efter anmodning fra Driftsherren pålægge medarbejdere tavshedspligt med 

hensyn til forhold, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren er desuden forpligtet til at overholde kommunernes klausuler i henhold til kon-
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traktbilag 6 - Arbejdsklausul og kontraktbilag 7 – CSR.  

 

  

 

7.1. Bemanding 

 

 

Til arbejdets udførelse skal Entreprenøren stille kvalificeret mandskab. 

 

Entreprenøren skal anvende medarbejdere med de rette specialist kompetencer, som matcher den 

udbudte opgave, herunder kan håndtere aktuelle udstyrsdele således, at medarbejdernes kompe-

tencer så vidt muligt dækker alt det udstyr, der findes i entreprisen. 

 

For Entreprenørens medarbejdere gælder til hver en tid, at de: 

 

 ikke i arbejdstiden eller i vagtperioden må være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer  

 lovligt skal kunne føre de til opgaven hørende køretøjer og påhængskøretøjer. 

 

Til arbejdets udførelse skal Entreprenøren til stadighed have følgende mandskab, som der stilles 

særlige krav til: 

 

 Entrepriseleder 

 Ledende servicemontør 

 Servicemontør 

 Ufaglært specialarbejder 

 Evt. andre 

Til opgaven skal tilknyttes en fast entrepriseleder som kontaktperson. Entrepriselederen skal have 

det overordnede ansvar og være bemyndiget til at indgå aftaler. Entrepriselederen skal aktivt og 

kvalificeret deltage i driftsplanlægningen og i driftsmøder. 

 

 Entrepriselederen har følgende profil:  

 

 MK: Min. 5/…. års erfaring som overmontør/projektleder indenfor el-branchen 

 Dokumenteret serviceerfaring med relevante anlægstyper samt døgnvagtsordning 

 Dokumenteret kendskab til kvalitets- og miljøstyring og sikkerhed. 

 Taler/læser/skriver flydende dansk. 

 

Der skal være en fast ledende servicemontør, som har ansvaret for afviklingen af det daglige arbej-

de, herunder at det planlagte arbejde udføres, at sikkerhedsreglerne på arbejdspladsen efterleves 

inklusive evt. sikkerhedskoordinering med andre entreprenører og at rapportering og dokumenta-

tion fuldføres iht. aftalen. 

 

Den ledende servicemontør skal deltage i vagtberedskabet. 
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Den ledende servicemontør har følgende profil: 

 

 MK: Min. 8/…. års erfaring som udlært elektriker 

 Dokumenteret erfaring med tilsvarende stilling 

 Dokumenteret erfaring med tilsvarende systemer 

 Dokumenteret kendskab til arbejdsmiljøkoordinering 

 Dokumenteret erfaring med planlægning og rapportering ved brug af et elektronisk vedligehol-

delsessystem. 

 Taler/læser/skriver flydende dansk. 

 

Minimum 10 udlærte elektrikere til gennemførelse af vagtberedskabet. 

 

De servicemontører, som deltager i vagtberedskabet, skal i fornødent omfang deltage i de løbende 

driftsarbejder, så de er bekendt med forholdene og kan varetage akutte opgaver i forbindelse med 

tilkald. 

 

 Servicemontøren har følgende profil: 

 MK: Min. 2/…. års erfaring udlært elektriker 

 Dokumentere erfaring med en eller flere af de i opgaven forekommende opgaver. 

 Taler/læser/skriver flydende dansk. 

 

7.2. Samarbejde 

Al mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation mellem Driftsherren og Entreprenøren 

samt mellem Entreprenør og borgere skal foregå på dansk. 

 

Entreprenøren og Driftsherren er forpligtet til gensidig information om alle forhold, der kan have 

indflydelse på opfyldelse af den indgåede kontrakt. 

 

Driftsherren skal have aktindsigt hos Entreprenøren angående data om tekniske og administrative 

forhold vedrørende udførelse af opgaven. 

 

7.2.1. Arbejdstid 

Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til, at: 

 Der ved støjende arbejder normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagel-

sesvis på lørdage af miljømæssige hensyn i form af støjgener for beboere langs stræknin-

gen. 

 Arbejdet skal normalt udføres inden for dagtimerne, dvs. mellem kl. 07.00 og 16.00. Dette 

skyldes miljømæssige hensyn for at undgå f støjgener for beboere langs strækningen. 

 På visse strækninger er der spærretid mellem kl. 7.00 til kl. 9.00 og mellem kl. 15.00 og 

18.00 

 Arbejdet skal også kunne udføres i tidsrummet kl. 16.00 til 07.00.  
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7.2.2. Opstartsmøde 

Umiddelbart før kontraktperiodens start afholdes der opstartsmøde mellem Driftsherren og Entre-

prenøren, hvor nøglepersoner deltager. Det er mødets formål at afstemme parternes forventninger 

til hinanden og til entreprisens gennemførelse. 

 

På mødet skal som minimum behandles følgende: 

 Entreprenørens og Driftsherrens organisation og kontaktpersoner. 

 Praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse. 

 Entreprenørens eventuelle bemærkninger til de omfattede anlægs omfang og kvalitetstil-

stand. 

 Entreprenørens fremlæggelse af følgende materiale, der skal fremsendes senest 1 uge før 

opstartsmøde: 

o Entreprenørens procedure for udførelse af tilstandsvurderinger. 

o Entreprenørens procedure for fejlafhjælpning. Proceduren skal beskrive arbejds-

gangen fra vagtens modtagelse/detektering af en fejl til montørernes afhjælpning 

af denne. 

o Entreprenørens procedure for udførelse af de administrative ydelser under entre-

prisen. 

o Opgavespecifik plan for sikkerhed og sundhed, herunder beredskabsplan for miljø 

og arbejdsmiljø 

o Opgavespecifik kvalitets- og miljøstyringsplan, herunder Entreprenørens plan for 

kvalitetskontrol. 

o Entreprenørens procedure for affaldshåndtering og affaldsbortskaffelse 

 

7.2.3. Driftsmøder 

Der påregnes afholdt driftsmøde 4 gang årligt (kvartalsmøder), hvor bl.a. følgende punkter 

behandles: 

 Arbejdernes stade (basisydelse, tilkøbsydelser, optionsydelser). 

 Forhold vedrørende arbejdets udførelse. 

 Koordinering med andre arbejder 

 Status vedrørende kvalitetskontrol, herunder Entreprenørens egenkontrol og status for 

eventuelle manglende opfyldelse af kvalitetskrav. 

 Faglig drøftelse af metoder og materialer. 

 Forhold til grundejere, forretninger mv. 

 Økonomi. 

 

 I opstartsperioden kan der være brug for flere møder, dette aftales med den enkelte kommune.  

 

7.2.4. Opgaver ved entreprisens ophør 

Ved entreprisens ophør skal Entreprenøren: 

 Ajourføre og fremsende al udestående anlægsdokumentation. 

 Aflevere alle udestående rapporter, referater m.v 



  Version 20-12-2017 

Udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg  Side 43 af 48 

 

 Tilbagelevere udleverede nøgler, rettighedsbegrænset kortmateriale og eventuelle andre 

effekter, som Driftsherren måtte have stillet til Entreprenørens rådighed til brug for entre-

prisens gennemførelse. 

 Redegøre for eventuelle udestående eller uafsluttede opgaver under entreprisen og afleve-

re nødvendig dokumentation med henblik på uafsluttede opgavers videreførelse. 

 Overdrage opbevarede driftsleverancer og specielle reservedele. 

 Opgøre sit tilgodehavende 

 

Endvidere skal Entreprenøren aflevere nedenstående fortegnelser dels 6 mdr. før entreprisens 

ophør i den på det tidspunkt gældende form, dels ved entreprisens ophør: 

 Fortegnelse over anlæg eller dele af anlæg, der er under garanti, tillige med oplysninger om 

garantistillere. 

 Fortegnelse over anlæg eller dele af anlæg, der er holdt uden for drifts- og vedligeholdel-

sesopgaven. 

 

7.3. Forhold til myndigheder 

Generelt har Driftsherren myndighedsansvar for de omfattede opgaver og varetager myndigheds-

opgaver. 

 

Entreprenøren er i øvrigt forpligtet til at overholde lovgivningen og alle myndighedskrav, der er 

gældende for opgavens gennemførelse og drift af Entreprenørens virksomhed, ligesom det fulde 

ansvar efter arbejdsmiljøloven for det beskæftigede personale påhviler Entreprenøren. 

 

For myndighedsforhold, der relateres direkte til Entreprenørens udførelse af opgaven, er Entrepre-

nøren ansvarlig direkte over for den pågældende myndighed. 

 

Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med Driftsherren rette henvendelse til myndigheder 

med henblik på ændring af allerede indgåede aftaler. 

 

Driftsherren skal på forlangende have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder af be-

tydning for entreprisens gennemførelse. Dette fritager ikke Entreprenøren for ansvar. 

 

Såfremt vilkårene for opgaven ændres væsentligt grundet ændrede regler og bestemmelser fra 

myndighedsside i forhold til kontraktgrundlaget, skal der optages forhandling mellem Driftsherren 

og Entreprenøren om justering af kontrakten. 

 

Forhold til brugere og borgere 

Entreprenøren skal lede og gennemføre opgaven under hensyntagen til beboere og trafikanter, så-

ledes at gener begrænses mest muligt, hvor arbejdet indvirker på trafikafviklingen og adgangen til 

ejendomme. 

 

Entreprenøren skal som led i sit beredskab, kunne modtage henvendelser eller klager fra brugere 

om konstaterede eller formodede fejl. Da sådanne henvendelser ikke altid kan påregnes at have 
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samme kvalitet som øvrige fejlmeldinger, skal Entreprenørens beredskab iværksætte de nødvendi-

ge tiltag for at sikre identifikation og årsagsbestemmelse af fejlen. I det omfang anmeldte forhold 

ikke er kendte eller ikke med sikkerhed kan forklares som misforståelse af anlæggets funktion skal 

Entreprenøren behandle sådanne henvendelser som andre fejlmeldinger. 

 

Klager, der ikke har baggrund i fejl, men alene i anlæggenes normale og tilsigtede funktion, skal vi-

deregives til Driftsherrens kontaktperson. 

Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på tredjemands ejendom. Udbedring af arbejds-

følgeskader på private og offentlige arealer samt tredjemands ejendom udføres af Entreprenøren 

for egen regning. 

 

Såfremt Entreprenøren benytter privatejede arealer i forbindelse med opgavens gennemførelse, 

påhviler det Entreprenøren på forhånd at opnå aftale med pågældende grundejere samt at afholde 

alle udgifter i forbindelse hermed. Entreprenøren skal underrette Driftsherren om sådanne aftaler. 

 

SAB skema 1. KLASSEKRAV, DS/EN 50556:2011  
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SAB skema 2. KLASSEKRAV, DS/EN 12675:2000 
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SAB skema 3. KLASSEKRAV, DS/EN 12368:2006 
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SAB skema 4. KLASSEKRAV, DS/CLC/TS 50509  

Entreprisens leverancer skal leve op til funktionskrav i DS/CLC/TS 50509, "Brug af LED-lyskurve i signalsy-

stemer til vejtrafik”, som specificeret her:  

- Der skal anvendes LED-lanterner, der overholder specifikationerne i Type E (230V) 

- For eventuelle 100 mm lanterner skal værdierne for Type E (230V) ligeledes overholdes  
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SAB skema 5. KLASSEKRAV, DS/EN 50293:2012  

Entreprisens leverancer skal leve op til funktionskrav i DS/EN 50293, "Elektromagnetisk kompatibilitet – 

signalsystemer til vejtrafik – produktstandard”, som specificeret her:  

- Performance Criteria A.  

Det bemærkes endvidere, at styreapparat og styreskab skal betragtes som én enhed, hvilket blandt andet 

indebærer, at tests mv. gennemføres med det enkelte styreapparat monteret i det styreskab, der leveres til 

styreapparatet.  

 

 


