
Spara energi och pengar genom att skifta 
till LED-belysning i offentliga miljöer

”LED -Light in PubLic SPacE” är 
Ett Eu-ProjEkt och SamarbEtE 
mELLan 15 PartnErS i SöDra 
öStErSjörEgionEn Som  tEStar 
LED-bELySning i offEntLiga 
miLjöEr.
  
LED-projektet är baserat på nationella 
energiplaner, vilka presenterar nationella 
strategier för hur EUs medlemsstater ska 
uppnå de antagna energibesparingsmålen 

till 2016. Projektet tar fram argument för ett 
skifte av stads- och gatubelysning till den 
energibesparande, miljövänliga och mång-
sidiga LED-teknologin genom att förespråka 
LED, skapa know-how och kunskap om 
energieffektivisering.
 Sex testområden har skapats för att 
visa på goda exempel, innovativa metoder 
och användarbehov. Fokus har varit på att 
undersöka effektiva metoder, möjligheter 
att minska energikonsumtionen och 

koldioxidutsläppen som orsakas av offentlig 
belysning. Projektet har skapat nätverk på 
internationell, nationell, regional och lokal 
nivå för att kunna anpassa existerande 
LED-lösningar to kommunala behov och 
 stimulera och underlätta för ett skifte till 
LED.

WWW.LEDLIGHTPROJECT.EU
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LED – Light in Public Space
BELySNING – mER äN BARA LAmPOR   2012 

Ljus och belysning påverkar hur 
vi mår, vad vi känner och vad 
vi presterar. Att tillhandahålla 
offentlig belysning är en av 
de viktigaste – och dyraste – 
uppgifterna för en stad!



introDuktion
Belysning kan utgöra upp till 38 % av en 
genomsnittlig kommuns energiräkning 
(NyCGP 2009). Ineffektiv belysning slösar 
enorma resurser varje år och dålig belys-
ning skapar osäkra områden.
 Belysning har flera funktioner. Exem-
pelvis behöver vi ljus för orientering, för 
att urskilja små detaljer, för att skapa en 
speciell atmosfär och för att skapa en 
känsla av trygghet. En arbetsplats, där 
människor arbetar i flera timmar kräver 
en annan belysning än ett område ämnat 
för avslappning eller som övergång till ett 
annat område.
 Kommuner belyser främst för att göra 
städerna tryggare, men också för att skapa 
bekväma och vackra områden.
 Energieffektiv belysning blir viktigare och 
viktigare för såväl företag som kommuner 
på grund av nya och kommande EU-direktiv.

möjLighEtEr och 
bEgränSningar
Dynamiska belysningskoncept gör det 
möjligt att minska energikonsumtionen 
utan att minska ljuskvaliten.
 Det ständiga växandet och utvecklandet 
av städer skapar en ständig förändring av 
behov och användande. Utmaningen blir att 
kunna uppfylla de kommande önskemålen 
och kraven; LED-teknologin ger möjligheter 
att designa belysning för växande och 
förändrande framtida miljöer och krav.
 Ett skifte till LED-teknologin kan bestå 
av att byta till LED-belysning vilket kommer 
att ge påtagliga energibesparingar i sig. 

men potentialen är dock ännu större. Ett 
modernt styrsystem tillsammans med ett 
dynamiskt belysningskoncept kommer att 
optimera användandet av LED-teknologin 
och energibesparingspotentialen.
 LED-teknologin erbjuder möjligheter att 
designa komplexa styrscenarior som dyna-
miskt kan förändra belysningens karaktär 
med förändrade behov, användnings-
områden och önskemål. En enkel applika-
tion av dynamisk belysningskontroll är 
kontrollen av belysningsnivåer baserat på 
användare frekvensen. Exempelvis kan 
 vägen till en teater/opera belysas extra 1 
dag eller timme före/efter föreställningen 
för att bemöta behoven av den äldre delen 
av befolkningen. Därefter kan belysningen 
gå tillbaka till normalanvändningen. ytter-
ligare en förlängning kan vara att integrera 
olika sensorer såsom närhet, användarin-
tensitet, väder- och klimatsensorer. Dessa 
sensorer kan kontrollera parameter såsom 
klarhet, kontrast, färgtemperatur osv. Funk-
tioner som tidigare inte kunde kontrolleras 
såsom ljusdistribution, färgtemperera 
byggnaden kan nu kontrolleras med hjälp 

av LED-teknologin. Detta ger optimala 
designmöjligheter för varje enskild funktion 
med rätt ljuskvalité och maximerar energi-
effektiviseringspotentialen.

använDarnaS bEhov i 
fokuS
äldre personer behöver mer ljus under 
kvälls- och nattetid för samma funktioner 
jämfört med yngre och medelålders per-
soner. Detsamma gäller personer med 
synnedsättningar. Offentlig och urban 
belysning är i dagsläget inte anpassat för 
dessa ändamål och behov. Framförallt 
beror detta på det faktum att konventionell 
belysningsteknologi inte erbjuder samma 
omställningsmöjligheter. LED-tekniken 
däremot kan erbjuda dessa möjligheter; 
exempelvis kan områden med större andel 
äldre befolkning använda sig av högre ljus-
nivåer/större ljusmängder för att förbättra 
möjligheterna för orientering och ansikts-
igenkänning. Den offentliga belysningen i 
sådana områden kan ha särskilda markörer 
för att befolkningen ska kunna känna igen 
sig och orientera sig.

Tyskland, Sverige, Litauen och Polen  
samarbetar i LED-projektet.

Varför LED-
belysning?



LivSLängD
En vanlig LED-lampa beräknas ha en 
livslängd på över 50 000 timmar.

EffEktivitEt
Genom att jämföra LED med en glödlampa 
kommer du samtigit som du får bättre ljus 
spara ca 85 % i energianvändning. LED-
lampornas effektivitet ökar genom möjlighet 
till dimring. 
 

hÅLLbarhEt
LED-belysning har ingen glödtråd och inte 
heller något rör som kan gå sönder, vilket 
gör dem mer hållbara. även om du skulle 
råka tappa en lampa så kommer du inte att 
få en hög med trasigs glas.

miLjövänLiga
LED-lampor är idag den mest miljövänliga 
belysningskällan, efter direkt solljus. Det 
är betydligt färre farliga delar inuti en 
LED-lamp än i andra belysningskällor. LED-
teknologin är en del i lösningen för att nå 

vårt europeiska energieffektiviseringsmål 
för 2020 med tanke på livslängd, 
effektivitet och hållbarhet.

färgtEmPEratur
LED-lampor finns nu tillgängliga i olika 
färgtemperatur och därmed också 
flexibilitet. Olika färgtemperatur i 
belysningen är viktig för att skapa rätt 
atmosfär. Olika temperaturer används för 
olika användningsområden, exempelvis 
skiljer det sig åt för parkeringsplatser och 
gångvägar.

FöRDELARNA mED LED

EKONOmI

När kostnaden för belysning beräknas måste 
livscykelkostnaden tas med i beräkningen. 
Att investera i LED-tekniken kan verka dyrt 
i ett första skede om man jämför med 
traditionell belysning. Investeringskostnaden 
är en del, men kanske inte den viktigaste 
delen. Energi effektiviteten och underhålls-
kostnaderna är kanske viktigare och utgör 
en stor skillnad jämfört med konventionell 
belysning. I och med att elpriserna ökar 
blir lägre energi konsumtion allt viktigare 
för  totalekonomin. LED-teknologin  besitter 
fördelar överlägsna andra alternativ på 
marknaden då det gäller energieffektivitet 
och livslängd. En  jämförelse av LED och 
 traditionella lösningar kan lätt bli en fråga om 
äpplen och päron, om man inte tänker rätt.

daglig besparing: 76,176 kWh
daglig besparing: 6,86 € (2010)
Månatlig besparing: 2361,456 kWh
Månatlig besparing: 204,87 € (2010)

Livslängden och prestanda för LED jämfört 
med de äldre belysningskällorna är längre 
och bättre, vilket betyder att kommuner 
kan minska underhållskonstnaderna för 
offentlig belysning.

W/tim bELySningStiD W totaL

traDitionELL bELySning

92 fixtures 80 W
7360 16.00-18.00 16 timmar 117760 

LED

92 lampor á 35 W
3220 16.00-23.00 7 timmar 22540 

50 % dimring till 17 W 1564 23.00-05.00 6 timmar 9384

35 W 3220 05.00-08.00 3 timmar 9660

Ett ExEmPEL frÅn En tEStinStaLLation viSar bESParingSPotEntiaLEn


