Checklista

Energieffektivisera gatubelysning
Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång
med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning.
Checklistan hjälper dig att göra en första bedömning och du får indikationer på
om projektet är ekonomiskt genomförbart och om det kan vara ett bra alternativ
att använda sig av någon form av energieffektiviseringstjänster.
Så här kan ni använda materialet
• Bedöm den aktuella anläggningen enligt checklistan i den här broschyren.
• Om de flesta svaren är ”JA”, fyll i det lösa ”Datainsamlingsblad” som bifogas i broschyren.
• Skicka ifyllt datainsamlingsblad till oss så kontaktar vi er sedan för att diskutera nästa steg.
Skicka datainsamlingsbladet till oss:
Energikontor Sydost
Västra Sjögatan 17
392 32 Kalmar
Epost: Christel.liljegren@energikontorsydost.se

Varför renovera gatu- och parkbelysning?
Ny belysning - en lönsam investering
En gammal och ineffektiv utomhusbelysningsanläggning kan stå för 30–50 % av en kommuns totala elanvändning, även för andra belysningsägare kan den utgöra en väsentlig
del av drifts- och underhållsbudgeten. Besparingspotentialen när man byter ut gamla
ineffektiva belysningssystem mot dagens teknik är hela 30–80 %. En ny anläggning kan
också innebära nya möjligheter att styra och anpassa belysningen, skapa smart elnät,
ladda elbilar och mycket mer. Så att lägga tid på att se över sin belysning kan vara väl
investerad.

,
Utomhusbelysning är en viktig fråga för
kommuner och andra ägare av offentliga
belysningsanläggningar. Den ska bidra till
att skapa en tryggare och säkrare miljö för
gående, cyklister eller andra trafikanter under
dygnets mörka timmar. Samtidigt ska den vara
kostnadseffetiv och kräva lite underhåll.

En ny belysning innebär också kraftigt minskade underhållskostnader. I underhållskostnaden ingår inköp av material t.ex. ljuskällor,
kablar, don, annan elektronik, men även hyra av lifter, kostnad för egen eller inhyrd personal, rengöring, målning. Då den gamla
belysningen troligen inte är uppkopplad mot ett informationssystem krävs det också löpande besiktningar, inventeringar samt att
allmänheten måste informera om trasig belysning. En annan aspekt är också att med bra ljusdesign minskar inte bara kostnaderna,
man får också en betydligt bättre ljusmiljö med minskad ljusförorening och skydd för det nattliga djurlivet
Använd utfasningsschemat i ekodesigndirektivet till din fördel
För att påskynda bytet till miljöanpassad belysning har EU introducerat ekodesigndirektivet. Ineffektiva ljuskällor ska enligt direktivets utfasningsschema avvecklats från marknaden de närmaste åren och då kommer man inte längre att kunna köpa bl.a. högtrycksnatriumlampor och högtryckskvicksilverlampor. Detta innebär att upp till 80 % av belysningen som är i drift inom EU inom kort
måste bytas ut till energieffektivare alternativ.
Kommuner och andra som äger belysningsanläggningar är därför pressade att agera nu och det finns följande möjliga alternativ att
välja på för att möta den nya situationen:

1. Bunkra kvicksilverlampor innan köpstoppet träder i kraft

Initialt leder denna lösning till att inga investeringar behöver att genomföras. Men man skjuter
problemet framför sig, och måste antingen acceptera oupplysta områden eller byta enskilda lampor/
armaturer allt eftersom de gamla går sönder, vilket blir dyrt i längden.

2. Byta ut enbart ljuskällan/lampan i gamla armaturer

Detta ger en enkel lösning på problemet, ingen investering krävs av ny armatur. Men för de flesta
lamptyper är detta bara en möjlig lösning några år till innan utfasningen helt är genomförd. Det finns
också en risk att det inte finns nya lampor som passar i den gamla armaturen, att åtgärden innebär
tekniska problem och att besparingspotentialen är liten.

3. Byte av både ljuskällor/lampor och driftdon i gamla armaturer

Att bygga om armaturen är ett alternativ som skulle kunna ge en billigare lösning. Tänk på att innan
ni börjar måste ni utrett vem som bär ansvaret för anläggningen efter renovering samt vilka garantier
som gäller, detta då det kan tillstå tekniska problem om armatur och den nya installationer inte är
kompatibla.

4. Renovera hela systemet – byta armaturer inkl. lampor och driftdon, till effektiva
LED-belysningar som håller länge

Detta ger en helt ny anläggning med möjlighet att komplettera med den senaste tekniken för att få
en mer energieffektiv och säker belysning. Åtgärden kräver dock initialt höga investeringskostnader.

Att genomföra en helrenovering av anläggningen är ur många hänseenden den klart bästa lösningen. Idag kan denna typ av åtgärder genomföras genom att handla upp en energieffektiviseringstjänst. Denna typer av tjänster kan utformas och finansieras på
olika sätt men målet är alltid det samma att få en garanterad energibesparing.
LED-teknik för gatubelysning har fört med sig stora besparingar med relativt korta återbetalningstider. Speciellt de senaste tre åren
har LED-tekniken utvecklats mycket snabbt. LED-belysning är i många fall ett ekonomiskt ytterst intressant val för renovering av
utomhusbelysning, med potential för kostnadsbesparingar på mer än 30–80 %.
På www.energikontorsydost.se hittar du exempel på kostnader för olika ljuskällor.

Steg 1 för att bedöma om din belysningsanläggning är lämplig som EPC-projekt
Med anläggning avses armaturer och övriga installationer

JA

NEJ

Vet ej

Förutsättningar
Vet du vet som äger anläggningen?
Vet du vem som har ansvar för drift och underhåll?
Är en energieffektivisering av belysningen viktig för att ni ska
nå era miljö- och klimat mål?
Saknar ni egen kompetens och egna resurser för att hantera
projektet i egen regi?

Status
Utgör anläggningen en dålig arbetsmiljö?
Uppfyller anläggningen ej krav för ändamålet på belysning?

(Ex är kvaliteten på belysningen dålig el. saknar ni mätning av belysningens effektivitet? Har ni många klagomål från medborgare?)

Är anläggningen i drift men i dåligt skick?
Är hela eller delar av anläggningen äldre än 10 år?
Har anläggningen ljuskällor som ska fasas ut? (högtrycks
natriumlampor, kvicksilverlampor, metallhalogenlampor)

Är längden upplyst gata mer än 1 km? (eller annan form av
större anläggning)

Drift
Har ni höga driftskostnader?
Har ni ljuskällor med hög effekt?

(Saknar ni en energianalys över anläggningen?)

Har ni ett högt genomsnittligt elpris per kWh?
Har anläggningen en drifttid på mer än 3600 h/år?
Saknas möjlighet att stänga av eller dimma ned nattetid?

Underhåll
Kräver anläggningen mycket underhåll?
Har ni mycket akuta insatser?
Får ni byta ljuskällor ofta?
Överstiger den årliga underhållskostnaden per armatur
150–200 kr/år?

Finansiering av nyinvestering
Är det ett problem att avsätta pengar för hela projektet i
befintlig budget?
Är höga räntor eller andra tillkommande kostnader för en
investering ett problem?
Om svaret är JA på de flesta frågorna, gå vidare till Steg 2 och fyll i det ”Datainsamlingsblad” som bifogats broschyren.

Energieffektiviseringstjänst - ett lönsamt alternativ!
Energitjänster är ett samlingsnamn för olika typer av tjänster som i grunden är någon form av avtal eller överenskommelse som
leder till direkt eller indirekt effektivisering eller hushållning av energianvändningen. En energitjänst kan utformas på många olika
sätt och det kan vara en enstaka tjänst eller ett paket av flera tjänster och åtgärder men den stora fördelen ligger i att man tar ett
helhetsgrepp om objektet eller anläggningen och får en samlad bild av kostnader, återbetalningstid och energi- och kostnadsbesparingar, vilket leder till att det är lättare att få beslut om åtgärd.
Avseende finansiering av energitjänster i Sverige, brukar beställare inom offentlig sektor själva ha möjligheter till förmånliga
lånevillkor så egen finansiering är ett möjligt alternativ men i Europa används ofta sk. EPC (Energy Performance Contract), som en
tredjepartsfinansierad energieffektiviseringstjänst.

Energikontor Sydost ger stöd till kommuner och företag
En viktig del av projektet är att Energikontor Sydost på olika sätt stöttar kommuner och andra ägare av offentlig belysning som ska
energieffektivisera och renovera befintlig belysning. Det gäller dels information och utbildning kring energitjänster samt belysningen och de möjligheter som finns med dagens nya teknik. Energikontor Sydost ska samtidigt stötta företag som i dag är eller vill bli
energitjänsteföretag. Det kan vara kunskap om möjliga sätt att finansiera projekt eller hur man ska paketera sitt erbjudande. Stödet
kommer bland annat att omfatta:
• Information om energitjänster och belysning på vår hemsida, www.energikontorsydost.se
• Seminarier och utbildningar
• Broschyrer och faktamaterial
• Information om möjligheter att söka stöd i olika regionala, nationella och europeiska program
Kontakta Energikontor Sydost med era frågor:
Christel Liljegren, avdelningschef projekt
Tel: 0706-20 83 08
Christel.liljegren@energikontorsydost.se

EU-projektet Streetlight-EPC
Streetlight EPC har som mål att stimulera marknaden för energitjänster för projekt för energieffektivisering och renovering av gatubelysningar. Projektet startade i april 2014 och finansieras av EU-programmet Intelligent Energy Europe. Projektet Streetlight EPC
ska skapa efterfrågan och tillgång till energitjänsteprojekt i 9 europeiska regioner genom att stötta kommuner och energitjänsteföretag. I projektet arbetar 9 regionala energikontor eller andra organisationer med 9 kommuner och ett europeiskt nätverk.
Mer information: www.energikontorsydost.se samt www.streetlight-epc.eu
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