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Linköping, ”en tätort på en slätt”

150 000 innevånare

38 600 armaturer varav 31 600 till kommunen

93 mil kabelnät och 33 000 stolpar

3.6 MW installerad effekt varav 3.0 MW kommunens



10-årigt avtal med kommunen

Drift och underhåll, el, förnyelse mm

• Inför mätning

• Byt ut kvicksilverarmaturerna

• Förbättra statusen på stolpbeståndet



Inför mätning

Lagkrav

580 BC varav 560 saknar mätning

350 saknar mätartavla



Tre olika problem

Ingen plats Plats i  bef BC BC m mätartavla



Inför mätning

Klart 1:a kvartalet 2014

Enstaka ljuspunkter återstår

Beräkning vs mätning

(Lampeffekt + drivdonseffekt) x Rf x 1.04 x 3.941



Byt ut kvicksilverarmaturerna

6 500 st kvicksilverarmaturer (2012)

Byt till högtrycksnatrium/metallhalogen



Utvärdering av LED i samband med nya projekt

• Närvarostyrning

• Nattsänkning

• Fjärrstyrning



Byt ut kvicksilverarmaturerna

I maj 2014 säger kommunen:

-”Byt ut alla återstående (6 000) kvicksilverarmaturer till 
LED och det ska vara klart under 2015”.





800 ”Byhattar” och                700 andra modeller i byarna

Etapp 1



Vi är nu mitt uppe i en upphandling av 2 000 armaturer

och har 2 500 kvar att handla upp innan april



Våra erfarenheter av LED-armaturer så här långt 

Närvarostyrning fungerade dåligt

Fjärrstyrning överskattad

Energiminskning betydande

Överspänningshållfasthet viktig

Utformning 

Bländning och ljusdistribution

Omgivningens betydelse



Förbättra statusen på stolpbeståndet



Stolpar rostar. Vissa mer



andra mindre



Besiktning

3% är i behov av akut utbyte

10% måste bytas inom 5 år

17% måste bytas inom 10 år

Vad gör vi?





Vi gjuter in stolproten i betong!



Varför då?

• Även rostskadade stolpar går att åtgärda

• Lång livslängd på åtgärden

• Billigare än underhållsmålning över tid

• Utnyttjar stolpens livslängd fullt ut

• Byteskostnaden skjuts på framtiden

• Estetiskt tilltalande

• ”Spin-off”-effekter



Rengöring/blästring  Riktning                         Applicering gjutform

Besiktning                  Friläggning                     Borttagning av manschett/kil      

Gjutning                    Brinntid 4 dygn   Färdig stolpe            Foto SRD AB





• Miljövinster i jämförelse med stolpbyte

• Kostnadseffektivt – stora besparingar vid tidig åtgärd

• Estetiska vinster

• Ökad säkerhet

• Bedömd ökad livslängd 30-60 år


