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Supported by: 

Teknisk bakgrund 



Definitioner 

• Lampor – ljuskällor i olika former och typer 

• Belysningsarmatur – riktar och sprider ljuset, fäster och skyddar lampor 

• Ljusflöde – mått på hur mycket ljus en ljuskälla avger i alla riktningar, mäts i 

lumen. Används för att jämföra lampors ljusstyrka. 

• Driftdon, förkopplingsdon – många ljuskällor måste kopplas till elnätet via 

något slags strömbegränsande förkopplingsdon för att de ska fungera. Donet 

kan bestå av en transformator som ger lampan rätt spänning eller av en 

strömbegränsare. 



Supported by: 

Förkortningar 

Vanliga förkortningar: 
 

•  CFL – Lysrörslampa, lågenergilampa 

•  HID – Urladdningslampor med hög intensitet 

•  Hg – Kvicksilver 

•  HPS – Högtrycksnatriumlampa 

•  LED – Lysdiodlampa 

•  LPS – Lågtrycksnatriumlampa 

•  MHL – Metallhalogenlampa 

 

 

 



Utmaningar 

• Belysning står för upp till 40 % av elanvändningen i andra 

byggnader än bostäder 

• Belysning står för cirka 14 % av den totala 

elanvändningen i Europa 

• Belysning med 15 gånger längre livslängd ger en 

besparingspotential på 30–50 % 

• Genom att ersätta glödlamporna i Europa kan man spara 

uppemot 40 TWh till 2016  samt minska CO2-utsläppen 

med 15 miljoner ton varje år 



Miljöpåverkan under en lampas 

livslängd 

 Källa: European Lamp Companies Federation, www.elcfed.org  

 

 Användningen står för mer än 90 % av en lampas miljöpåverkan. 



Produktgrupper 

• Lysrör 

• Lågenergilampor (eng. CFL) 

• Halogenlampor 

• Högtrycksnatriumlampor, HID-lampor 

• Metallhalogenlampor 

• LED-lampor 

• Driftdon 



Berörs ej i projektet 

• Glödlampor (utfasas i EU) 

• Armaturer 

• Lågtrycksnatriumlampor (dålig färgåtergivning) 

• Metallhalogenlampor   



Lagstiftning 



Lagstiftning 

Ekodesignkrav innebär att produkter måste ha viss energi- och resurseffektivitet 

för att få användas inom EU. Det ger stora energibesparingar eftersom de mest 

energislösande produkterna förbjuds. Samtidigt blir produkterna billigare i drift för 

konsumenten. EU har antagit Ekodesigndirektivet, som i Sverige implementerats i 

en ekodesignlag. De produktspecifika kraven finns i ett antal EU-förordningar. 

• Ekodesigndirektivet 2009/125/EG om ekodesignkrav för energirelaterade 

produkter (omarbetning av 2005/32/EG) 

• Förordning 244/2009 om ekodesignkrav för rundstrålande lampor för 

hushållsbruk 

• Förordning 245/2009 om krav på ekodesign för lysrör och urladdningslampor 

samt förkopplingsdon och armaturer till sådana lampor 

• Läs mer om lagstiftning som ligger till grund för energikraven på lampor: 

http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm  

 

 

http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm


Detaljerad plan för utfasning 

av glödlampor 

Källa: http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges/index_sv.htm  

http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges/index_sv.htm


 

 

2010 • … 

2011 • Obligatorisk produktinformation för armaturer 

2012 • Utfasning av T12 (38 mm) lysrör 

• Energikrav på HID-don 

• Minimikrav på högtrycksnatrium- och metallhalogenlampor, ineffektiva 

sådana förbjuds 

2015 Utfasning av: 

• kvicksilverlampor 

• plug-in/retrofit högtrycksnatriumlampor  

2017 • Krav på metallhalogenlampors energiprestanda, utfasning av 

undermåliga 

• Utfasning av konventionella driftdon, bara electroniska blir kvar 

Utfasning och krav på lampor, driftdon 

och armaturer 

Källa: EU-VO 245/2009 (24.3.2009) 



Tydligare märkning på 

lampförpackningar 

• Sedan 1 september 2010 ska lampförpackningar vara tydligare 

märkta 

• Ljusflöde (lumen) är viktigt   

• Information som ska finnas på förpackningen: 

- energimärkning - upptändningstid 

- ljusflöde (lumen, lm)  - längd, diameter (mm)   

- Watt (W):   - varning om lampan inte är dimbar 

- färgåtergivning - kvicksilverhalt (mg Hg) 

- medellivslängd  

- antal tändcykler 

- färgtemperatur (Kelvin,  K)   



Exemplet förpackning till led-lampa 

Märkning på lampförpackningar – nya krav 



Nytt: Krav på information om livslängd 

Ljusflödesbehållningsfaktor LLMF Brinntid 

2000 4000 8000 16000 

Lysrör med två socklar och elektroniskt 

förkopplingsdon 

0,97 0,95 0,92 0,90 

Kompaktlysrör enkelsocklad med 

elektroniskt förkopplingsdon 

0,97 0,90 0,80   

Lamplivslängdsfaktor LSF Brinntid 

2000 4000 8000 16000 

Lysrör med två socklar och elektroniskt 

förkopplingsdon 

0,99 0,97 0,92 0,90 

Kompaktlysrör enkelsocklad med 

elektroniskt förkopplingsdon 

0,95 0,90 0,87   

Källa: http://www.msr.se/Documents/rapporter/msr_2009_4.pdf  Förordning 245/2009/EG 

Tekniska krav på lampans funktion för lysrör och kompaktlysrör enligt 

Ekodesigndirektivet: 

 

- lamplivslängdsfaktor LSF 

 

- ljusflödesbibehållning LLMF, t.ex. 80 % vid 2000 timmar 

http://www.msr.se/Documents/rapporter/msr_2009_4.pdf


Besparingspotential 



Besparingspotential för 

lågenergilampa 

 

 
Glödlampa Lågenergilampa 

Effekt 100 W 20 W 

Genomsnittlig livslängd 1000 tim 10000 tim 

Ljusflöde 1400 lm 1400 lm 

Förhållande värme/ljus 95 % värme/ 5 % ljus 75 % värme/ 25 % ljus 

Antal lampor som förbrukas på 8 år 

(3 tim/dag * 365 dagar = 1095 tim/år) 
8 1 

Energiförbrukning under 8 år med brinntid      

3 tim/dag 
876 kWh 176 kWh 

Energikostnad (1 kr/kWh) 876 kr 176 kr 

Kostnad per lampa 5 kr 100 kr 

Totalkostnad under 8 år 916 kr 276 kr 

Besparing -- 640 kr 



Lamptyper 

Lamptyp 
Ljusutbyte  

[lumen per Watt] 
Livslängd [timmar] 

glödlampa 8–15 1 000 

lågvoltshalogen 12–25 2 500 

halogenlampa med infraröd beläggning, IRC 25–30 5 000 

kompaktlysrör 50–69 6 000–15 000 

Lysrör T8, konventionellt driftdon 47–83 8 000 

Lysrör T8, 3-band, elektroniskt driftdon upp till 100 19 000 

Lysrör T5, konventionellt driftdon 67–104 24 000 

metallhalogenlampa 84–90 10 000 + 

LED-lampa 20–70 50 000 

Utomhusbelysning 

högtrycksnatriumlampa 90–150 16 000–25 000 

lågtrycksnatriumlampa 120–200 12 000–20 000 



Jämförelse av ljusutbyte 

Ljusutbyte: ljusflöde/effektfanvändning, lumen/Watt (exkl. förluster i driftdon)  
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Lågenergilampor 

 

 
 

• användningsområden: kontor, korridorer, kök, hall, arbetsrum 

• färgåtergivningsindex (Ra): 90 

Lågenergilampor 
diameter 

[mm] 
driftdon 

ljusutbyte 

[lm/W] 

livslängd 

[timmar] 

standard (T8) 26 
konventionellt 

driftdon 
60 5000 

3-bandslysrör 26 
elektroniskt 

driftdon 
100 19000 

effektiv (T5) 16 
elektroniskt 

driftdon 
110 24000 



   60 W glödlampa   13 W lågenergilampa  10 W ledlampa 

 

 

Elkostnader för 10 år, genomsnittsanvändning 2,7 timmar/dygn, 

365 dagar/år, elpris: 0,19 euro/kWh 

Jämförelse av elkostnad 

Med stöd av: 



Besparing med effektiv belysning 

äldre 

belysnings-

system 

moderna lampor med 

reflektorbeläggning 

elektroniska 

driftdon 

dagsljus-

styrning   

75 % 

besparing 
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LED 



Lysdioder är en typ av halvledardioder där el omvandlas direkt till ljus. 

I LED-belysning är flera lysdioder monterade på ett chip.  

 

Egenskaper 

• full ljusstyrka omedelbart, steglöst reglerbar 

• kvicksilverfritt, enkelt hantera avfall 

• ingen UV- eller IR-strålning (färre insekter lockas)  

• mindre lockande för insekter 

• slag- och vibrationståligt 

• finns i olika utföranden och färger på marknaden 

LED – lysdioder 



Ljusdesign  

• riktat, nästan punktformigt ljus som inte flimrar 

• nästan förlustfri ljusstyrning 

• lysdioder avger ingen värme i ljusriktningen,  

• hög färgmättnad 

• bra ljusåtergivning 

• kompakt form för flexibel design 

 

Effektivt och kostnadseffektivt 

• mycket lång livslängd (50 000 timmar eller mer)  

• för närvarande jämförbart ljusutbyte med lågenergilampor 

60 lm/W. Finns nu även PowerLED med upp till 100 lm/W. 

På laboratorium upp till 200 lm/W.  

• än så länge högre investeringskostnad 

 

LED-belysning 



LUMEN 
(LED)  

motsvarar 
ungefär 

WATT  
(glödlampa) 

136 lm 15 W 

249 lm 25 W 

470 lm 40 W 

806 lm 60 W 

1055 lm 75 W 

1521 lm 100 W 

2452 lm 150 W 

3452 lm 200 W 

Källa: EU-Regulation 244/2009  

LED-lampor och glödlampor jämförs med ljusflödet som mäts i lumen (lm) 

LUMEN motsvarar i WATT 



11 

• LED-lampans ljusflöde minskar snabbt vid högre temperatur 

• livslängden hänger samman med hur man lyckas kyla LED-chipet i armaturen 

• granska tillverkarens uppgifter om livslängd 

Livslängd och temperatur 
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LED – inomhusbelysning: 

• LED-lampor med skruvsockel E27 och E14 kan ersätta 

glödlampor 

• downlight 

• ljusramper 

• inbyggda och ytmonterade lampor, LED-pendel 
 

LED – utomhusbelysning: 

• spotlight, nära eller långt ifrån byggnad 

• ytterlampor 

• vägbelysning 

• säkerhetsbelysning 

LED – användningsområden 



LED-lampa ersätter glödlampa 

LED-lampor 

 

• ersätter 40–60 W glödlampor 

• effekt: 10–12 W 

• ljusutbyte: 60–68 lm/W 

• livslängd: 25 000 timmar 

• färgåtergivningsindex Ra: 80–90 

• färgtemperatur: 2700–2800°, varmvit 

• energiklass A 

 

Kanske dags att byta till LED! 

Supported by: 



Jämförelse av lampors effektivitet 

Energieffektiva lampor har lägre energianvändning (Watt) för samma ljusflöde (lumen) 

Med stöd av: 

glödlampa 

* Lampor som ger ungefär samma ljusflöde som glödlampan 

halogenlampa lågenergilampa LED 
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Användningsområden nu och i framtiden 

LED vägar, gator kontor affärer hotell museum nödbelysning 

2010       

2013       

om 10 år       

Lysrör 

2010       

2013       

om 10 år     

Högtrycksnatriumlampor 

2010   

2013   

om 10 år   

Högintensiva urladdningslampor 

2010    

2013    

om 10 år   

Halogenlampor 

2010     

2013    

om 10 år   



Energieffektiv vägbelysning 



Energieffektiv vägbelysning 

Antal lampor av olika typ installerade i vägbelysningar i EU 

(miljoner) 

Quelle: LTG  

Lysrör 

 
 
Metallhalogenlampor 
 
 
Lågtrycksnatriumlampor 
 
 
 
Högtrycksnatriumlampor 
 
 
Högtryckskvicksilverlampor 



Lampor – utomhusbelysning 

Lampa Typisk form 
Huvudsakliga 

användningsområden 
Framtid 

Högtrycksnatriumlampor 
Vägbelysning, parkeringsytor 

och tunnlar, delvis spotlight 

Större vägar och tunnlar, 

användningsområden ökar för 

närvarande, minskar från 2015 

Högtryckskvicksilver-

lampor 
Vägbelysning, parkeringsytor Ej CE-märkt efter 2015 

Avlånga lysrör Vägbelysning, parkeringsytor Tekniken kan ej användas för 

vägbelysning 

Ej effektiv 

Ljuskvalitet ej tillfredsställande, 

kommer att ersättas av LED-lösningar Lågenergilampor 

Vägbelysning, 

parkeringsytor, trottoarer och 

gångvägar 

Högtrycksmetallhalogen-

lampor 

Spotlight, idrottsplatser, 

trottoarer och gångvägar 
Ökande användning för vägbelysning 

LED 
Spotlight, indikatorer, 

trafiksignaler, ljuseffekter 
Ökande användning för vägbelysning 

Källa: Philips, Januari 2010 



Byta vägbelysning (1) 

 

 
 

1) Plug-inlösningar: 

• lampan byts ut mot en lampa med nyare teknik i befintlig armatur (plug-in-typ) 

• sockel, driftdon, reflektor behålls 

• fördelar: billigt, enkelt 

• nackdelar: liten energibesparing, fasas ut 2015 

Exempel: Byte av en 125 W högtryckskvicksilverlampa mot en 110 W plug-in 

högtrycksnatriumlampa: 

- energibesparing cirka 10 %  

- gult ljus i stället för vitt  

- ändrad ljusriktning, risk för bländning, varierande upptändningstid etc.  

- lampans typgodkännande gäller ej längre (ansvarsförhållanden) 



Byta vägbelysning( 2) 

 

 
 

2) Partiell lösning 

•  utbyte av lampa och armaturens elektroniska driftdon 

•  sockel och reflektor lämnas oförändrad 

•  fördel: signifikant mer energieffektivt jämfört med plug-in-lampa  

Exempel: Byte av en 125 W högtryckskvicksilverlampa mot en 70 W plug-in 

högtrycksnatriumlampa och justering av armaturens elektroniska driftdon 

- energibesparing cirka 40 %  

- gult ljus i stället för vitt  

- ändrad ljusriktning, risk för bländning, varierande upptändningstid etc.  

- lampans typgodkännande gäller ej längre (ansvarsförhållanden) 



Byta vägbelysning (3) 

 

 
 

3) Utbyte av armatur 

• utbyte av hela armaturen inklusive driftdon, reflektor och lampa är den bästa 

lösningen 

• nackdel: högre investeringskostnad 

• fördelar: energieffektivast;  med professionell planering kan man ta hänsyn till 

miljöaspekter, ekonomi, säkerhet och estetisk utformning 

Exempel: Byte av en 125 W högtryckskvicksilverlampa mot en 35 W 

metallhalogenlampa 

- energibesparing 70 % 

- vitt ljus 

- optimal riktning av ljuset 

- dyraste men överlägset bästa lösning 



Energieffektiv vägbelysning 

lamptyp färg fördelar/nackdelar 

Högtrycksnatriumlampa  gult 

+ miljövänligt 

+ färre insekter samlas 

-  dålig färgåtergivning 

Keramisk 

metallhalogenlampa 
vitt  

+ bra färgåtergivning 

+ varmvitt ljus, t.ex. 3000 K, färre insekter 

samlas 

- eventuellt dyr 

- eventuellt kortare livslängd än så länge 

Lysrör och lågenergilampor vitt  

+ billigt 

+ lång livslängd 

-  temperaturoberoende 

-  begränsad möjlighet att rikta ljuset 



LED för gatubelysning 

lamptyp färg fördelar/nackdelar 

LED vitt ljus, andra färger 

möjliga 

+ effektiv teknik för framtiden 

+ ej och IR-strålning 

+ lång livslängd 

+ finns genomförda projekt 

+ stor förväntad potential 

-  än så länge dyrt 

-  långtidserfarenhet saknas 



Märkning 



Med stöd av: 

Användning av energimärkning 

Upphandlingslagstiftningen tillåter: 

• användning av kriterier i alla märkningar, både nationella och frivilliga 

• val av produkter som är dyrare i inköp men billigare sett över hela deras 

livslängd 

• val av produkter som är dyrare  sett över hela deras livslängd men som har 

miljöprestanda som uppfyller organisationens miljömål 

Upphandlingslagstiftningen förbjuder: 

 Användning av slumpmässiga kriterier som saknar bakgrund hos den 

upphandlande organisationen 

 Användning av nationella märkningar vid internationell anbudsförfrågan 

 Användning av frivilliga märkningar i alla anbudsförfrågningar  

 Insisterande på en märkt produkt (Dom i EU-domstolen C-368/10, EU-

kommissionen versus Nederländerna, 10 maj 2012) 

 



Supported by: 

Energimärkningar (1) 

• EU:s energimärkning 

– Nytt: Belysningsarmatur 

• EU Ecolabel: lågenergilampor 

• Energy Star: lågenergilampor, led-lampor 

 

 



Energimärkningar (2)        Ny 

energimärkning för belysningsarmatur 



Energimärkningar (3) 

• CE-märkning: överensstämmelse mellan produkter 

vad gäller kraven på energieffektivitet 

• Blue Angel: elektroniskt förkopplingsdon för lysrör 

• Efficient Lighting Initiative, ELI: energieffektiva 

belysningsprodukter av hög kvalitet 

 



• Elektriska lampor för hushållsbruk ska ha energimärkning 

• Undantag: reflektorlampor och lampor med ljusflöde >6500 lumen 

eller effekt <4 W 

• Energimärkningen går från A (mest energieffektiv) till G (minst) 

• På lampförpackningarna ska följande information finnas: 

medellivslängd (timmar), ljusflöde (lumen, lm), effekt (Watt) 

• Lågenergilampor har energiklass A, glödlampor energiklass D 

eller sämre 

EU:s energimärkning 

© European Commission 

A B C D E F G 

20-50% 50-75% 75-90% 90-100% 100-110% 110-125% 
>125% 

 

* http://eur-lex.europa.eu  

**www.eu-label.de Maj 2012 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF
http://www.stromeffizienz.de/private-verbraucher/eu-energielabel/haushaltslampen.html
http://www.stromeffizienz.de/private-verbraucher/eu-energielabel/haushaltslampen.html
http://www.stromeffizienz.de/private-verbraucher/eu-energielabel/haushaltslampen.html


Med stöd från: 

Exempel: ENERGY STAR 

• EU-programmet ENERGY STAR följer av en överenskommelse 

mellan USA:s regering och EU med syfte att koordinera 

energimärkning av kontorsutrustning 

• Handhas av EU-kommissionen 

• Började användas 1992 i USA, på initiativ av deras        

naturvårdsverk,  Environmental Protection Agency (EPA)  

• ENERGY STAR finns på olika apparater, kontorsutrustning, belysning, 

hemelektronik m.m. När det gäller belysning finns märkning bland 

annat på lågenergilampor, LED-lampor, dekorativa ljusslingor, 

armaturer för inomhus- resp. utomhusbruk 

• www.eu-energystar.org  

 



Tips 



Tips för upphandling av lampor 

• Kolla energiklass 

• Välj helst lampor med lång livslängd (minst 10 000 timmar)  

• Byt ut glödlampor mot lågenergilampor eller LED-lampor 

• Byt ut halogenlampor mot mer effektiva halogenlampor med infraröd 

beläggning eller lågenergilampor med skruvsockel 

• Byt T8 lysrör (26 mm i diameter) mot T5 (16 mm) – även armaturen 

måste dock bytas ut 

• Byt från kvicksilverlampor till natriumlampor eller metallhalogenlampor 

som har bättre ljusutbyte 

• Överväg om led-lampor kan vara ett alternativ 

• Använd elektroniska driftdon 

© European Commission 



Supported by: 

Energispartips för kontoret 

 

• Släck belysning när den inte behövs 

• Installera rörelsedetektor, automatisk trappbelysning, timer 

• Använd grenuttag tillsammans med lågvoltshalogenlampor 

• Se till att lamporna rengörs regelbundet 

• Ljusa golv, väggar och möbler reflekterar uppemot 80 % av ljuset, mörka 

färger absorberar uppemot 80 % av ljuset 



Med stöd av: 

Europeiskt projekt för att främja Grön upphandling: 

 

Buy Smart +  

Grön upphandling i Europa 

 

 

 

www.buy-smart.info  

http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/


Projektet i sammanfattning 

Buy Smart+ erbjuder:  

• I 15 länder erbjuds stöd, hjälp, kunnande och verktyg på de nationella språken 

• Utbildningar i samarbete med nationella nätverk för privat och offentlig sektor  

• Effektiv kunskapsöverföring till nya medlemsländer med ”twinning approach” 

mellan en partner som vill lära sig mer och en mer erfaren 

• Hjälp med pilotprojekt för grön upphandling; inriktning på innovativ teknik i de 

mer erfarna länderna 

• Uppföljning av erfarenheterna av grön upphandling; policyrekommendationer för 

uppdatering av nationella handlingsplaner för energieffektivisering (NEEAP) i 

juni 2014 

 

18 partner från 15 länder i Europa 

Med stöd av: 



Buy Smart+ 

   Målgrupper:  

 

 Offentliga och privata 

upphandlare 

 

 Miljötjänstemän 

 

 Konsulter 

 

 

Utbildningsmoduler: 

 

 Kontorsutrustning/IT 

 

 Hushållsapparater 

 

 Belysning 

 

 Grön el 

 

 Fordon 

 

 Byggkomponenter 

 

Med stöd av: 



 

• Riktlinjer 

• Beräkningsverktyg 

• Inköpspolicyer 

• Goda exempel 

• Information om märkning 

• Nyhetsbrev 

• Rådgivning & utbildning 

Buy Smart+ 

Med stöd av: 



Supported by: 

Förväntade resultat 

Buy Smart + ska: 

• främja och öka grön upphandling hos beslutsfattare i offentliga 

organisationer och privata företag 

• öka medvetenhet och kunskap om energi- och miljömärkningar och 

innovativ teknik 

• ge enkel åtkomst till gröna kriterier och verktyg 

• överföra kunskap från länder med erfarenhet till länder med mindre 

erfarenhet av grön upphandling 

• förbättra grundkunskapen hos politiska beslutsfattare så att de kan välja 

rätt åtgärder för framgångsrik grön upphandling 

• ge praktisk erfarenhet 



• Energimyndigheten 

Energimyndigheten om belysning för beställare och upphandlare 

• Energisnåla lampor 

Lagstiftning om energikrav på lampor  

• Skärpta krav på led-, lågenergi- och halogenlampor  

Kommande skärpta energikrav på lampor  

• Skärpta krav på halogen-, gasurladdnings- och led- lampor m.m. 

Kommande skärpta energikrav på lampor forts.  

 

Mer information 

http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Belysning/Bestallare-upphandlare/
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_sv.htm
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper1/Hushallsbelysning/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper1/Reflektorlampor-LED-och-halogen/


Kontakta 

 

Daniel Uppsäll 

Energikontor Sydost 

E-post: daniel.uppsall@energikontorsydost.se 

Tel.: 0768-61 70 00 

 

 

 

Internet: www.buy-smart.info   

 

1 BEA  Tyskland 

2 BSU  Tyskland 

3 CA  Tyskland 

4 CEA  Cypern 

5 CONSIP Italien 

6 Ekodoma Lettland 

7 ENEA  Italien 

8 Energiaklub Ungern 

9 ESS  Sverige 

10 ESV  Österrike 

11 Icemenerg Rumänien 

12 KREA  Litauen 

13 RAEE  Frankrike 

14 REACM Grekland 

15 REGEA Kroatien 

16 SEC  Bulgarien 

17 SEVEn Tjeckien 

18 ZRMK  Slovenien 

mailto:daniel.uppsall@energikontorsydost.se
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/
http://www.buy-smart.info/start/artikel298
http://www.buy-smart.info/czech/
http://www.buy-smart.info/german/
http://www.buy-smart.info/german/
http://www.buy-smart.info/italian/
http://www.buy-smart.info/latvian/test-lettisch-start
http://www.buy-smart.info/slovenian/domov
http://www.buy-smart.info/swedish/schweden-startseite
http://www.buy-smart.info/italian/
http://www.buy-smart.info/german/


Med stöd av: 

Grönt upphandlingsförfarande 

 



Grönt upphandlingsförfarande 

 Steg 0:  Behovsanalys 

 Steg 1:  Fastställ föremålet för upphandling (se Riktlinjer, nästa sida) 

 Steg 2:  Bestäm  specifikationer (se Utbildningspaket, nästa sida) 

 Steg 3:  Definiera tilldelningskriterier (bättre funktion, lägre 

energianvändning, längre livslängd, livscykelkostnader m.m.)  

 Steg 4:  Fastställ kontraktets fullgörandeklausuler 

Supported by: 



Med stöd av: 

Grönt upphandlingsförfarande 

Riktlinjer:  

• Konkurrens- och 

upphandlingslagstiftning 

• Teknisk bakgrund 

• Specifika kriterier 

• Märkningar 

Kriterier för grön upphandling – utbildningspaket 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/gpp_introduction_sv.pdf  

• Teknisk bakgrund 

• Livscykelkostnader 

• Huvudkriterier 

• Alla kriterier 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/gpp_introduction_sv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/gpp_introduction_sv.pdf

