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Infrastrukturen för gatubelysning i Kilkenny County 

har etablerats under de senaste 60-70 åren. Det 

område som valts ut för projektet har ett 

representativt urval av de 9,800 lampor som finns 

i området. Gatubelysningen står för ca 55 % av 

områdets elförbrukning. Ljuskvaliteten var 

varierande och otillräcklig. Det främsta hindret för 

att genomföra en re-investering och förändringar 

har traditionellt sett varit de höga 

investeringskostnaderna. 2014 lyckades den 

regionala projektpartner tillsammans med 

stadens/kommunens representanter hitta en 

lämplig finansieringsmodell lämplig för re-

investeringsprojektet. Fokus var på att renovera  

befintlig offentlig gatubelysning på fem gator & 

bostadsområden, med syfte att testa en modell att 

integrera energiaspekten in i ett traditionellt avtal. 

 

 

Huvudsyftet med projektet var att förbättra 

belysnings-systemets standard och 

energieffektivitet, samt ta estetisk hänsyn till 

stadens historia och turistattraktioner. Staden 

representanter var intresserade av att använda 

modellen EPRP (Energy Performance Related 

Payment). Med denna EPC-modell, innehöll staden 

10% av betalningen under ett år tills dess att 

entreprenören kunde visa att de överenskomna 

energibesparingarna hade uppnåtts. EPRP modellen 

utvärderades och resultatet spred till olika 

kommunala beslutsfattare under flera månader. 

Staden/kommunen tog ett beslut om att inte 

inkludera underhållskostnaden EPC-avtalet. De drar 

ändå nytta av minskade underhållskostnader på 

grund av det nya, energieffektiva LED-

belysningssystemet med lågt underhållsbehov. Ett 

investeringsbidrag på 50 % erhölls via en ansökan 

för energieffektiviseringsprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 95,420 (grevskap), 24,420 

(stad) 

 stadsgator – bostadsgator och 

offentliga vägar 

 Moroney Electrical (Energy 

Performance Related Payment) 

 2,200 €/år 

  

15,600 kWh/år 

 7.2 ton/år 

 

 50,000 € (total investering) 

 5,000 € (finansierat av EPC-projektet) 

 : 50 % SEAI (regionalt avtal 

för upphandling)  

 

Carlow Kilkenny Energy Agency 

Unit F06 Burrell Hall, St. Kieran’s College 

Kilkenny, Irland 

Telefon: +353-56-7790856 

E-mail: dkeogh@ckea.ie 

 

 

 

 

 

http://www.streetlight-epc.eu/


 

 
www.streetlight-epc.eu  

 

 

Kilkenny County var bland de första att implementera EPRP (en form av EPC) på Irland. Man har 

installerat ett flera armaturer innehållande olika tekniker, både i ”historiska” och moderna LED-lyktor. 

Detta resulterade i en lyckad uppgradering till LED i 5 stadsområden. Kommunen är väldigt nöjd med 

projektets genomförande, resultat och belysningskvalitet. Förslaget är att under 2016/17 genomföra 

nästa fas omfattande 1,500 armaturer i regionen. Under de kommande 5-7 åren ska samtliga 9,800 

lampor bytas ut med EPC med lokala elföretag. Fem av dessa företag har deltagit i utvecklingen av fas 

II för 2016/17. 

 

 

Det regionala Energikontoret har stöttat kommunen med utvecklingen av EPC-projektet genom att 

erbjuda feedback och vägledning kring finansiella aspekter, samt innehållet i EPC-avtalet. Bland annat 

har de diskuterat olika finansieringsaspekter för energitjänsteföretag och entreprenörer. Under fas II  

kommer entreprenören att finansiera projektet genom ett avtal omfattande 10-15 år.  
 

Foton: The Carlow Kilkenny Energy Agency, Kilkenny kommunstyrelse 

 

Totalt installerad effekt 6.6 kW 3 kW 

Totalt antal lampor 59 59 

Antal ljuspunkter (armaturer) 59 59 

Årlig elförbrukning  27,700 kWh 12,100 kWh 

Årlig elkostnad  3,900 Euro  1,700 Euro 

Årlig underhållskostnad 1,650 Euro 300 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Demir Kapija är en vacker kommun belägen vid 

floden Vardar i södra delen av Makedonien. 

Kommunen är känd för sin odling av röd paprika 

och tobak, samt för sina vingårdar med lång 

tradition av vintillverkning och vinturism. 

Kommunen består av en mindre stad och 7 byar. 

 

Det offentliga gatubelysningssystemet i 

kommunen var i stort behov av renovering: 

installationens  livslängd var passerad, många 

armaturer saknade lampa/ljuskällor och flera 

delar av staden smat vissa bya hade ingen 

gatubelysning alls. Kommunstyrelsen i Demir 

Kapija röstade enhälligt ja för att prioritera  en 

re-investering i gatubelysningssystemet. Det 

huvudsakliga syftet var att förbättra 

gatubelysningens skick samt öka medborgarnas 

säkerhet och välbefinnande. Projektet bidrog 

också till kommunens plan att modernisera 

utseendet i den här delen av landet. 

 

 

I projektet ingår ombyggnation och utbyggnad 

av det befintliga belysningssystemet, samt en 

ytterligare analys av landsbygden som 

angränsar till Demir Kapija. Beslut togs om att 

byta de ineffektiva högtrycksnatriumlamporna 

mot LED-teknik för att uppnå stora 

energibesparingar. Projektet finansierades av 

leverantören av belysnings-utrustningen. 

Företaget vann uppdraget via en offentlig 

anbudsgivning. Kriterier för anbudet 

inkluderade: en minskad elförbrukning på minst 

60%, minskade underhållskostnader samt en lång 

livslängd på installationen och lamporna. Ett 5-

årsavtal tecknades mellan parterna. 

Genomförandet startade 2016.  

 

 4,550 invånare 

 Urbana gator och stadsgator.  

  Eltra 

  17,600 €//år 

 5,000 € de 

första 5 åren (energitjänsteföretaget har 

hand om underhållet), sedan 2,000 €/ år  

  

163,500 kWh/år 

  75 ton/år 

 308,800 € 

 5 år (kommunen kommer att 

göra återbetalningar till leverantören varje 

månad) 

 

MACEF – Macedonian Center for Energy 

Efficiency   

MK-1000 Skopje, Nikola Parapunov 31-local 

52  

Telefon: +389-2 3090 178 

E-post: macef@macef.org.mk 
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Kommunens avsåg från början att finansiera projektet med egna medel och lån. Men efter att de fått 

kunskap om Energy Performance Contracting valde kommunen att finansiera projektet via denna 

modell. För att lyckas med projektet var man tvunget att etablera ett starkt förtroende mellan den 

lokala leverantören och kommunen. Anbudsprocessen resulterade i ett avtal som garanterade 

energibesparingar för kommunen. Trots att belysningssystemet expanderades kraftigt (antalet 

armaturer fördubblades), minskades elkostnaderna med mer än 50%. Leverantören ansvarade för 

installationen, samt för underhållet under de första 5 åren, då kommunen kommer att återbetala 

leverantören månadsvis. Detta projekt, som innebär ökad livskvalitet för medborgarna, en förbättrad 

bild av området och som uppnår kommunens kostnadsbesparingar, skulle enkelt kunna replikeras av 

andra städer och landsbygdskommuner i Makedonien. 

 

 

Det regionala Energikontoret har bidragit med betydande stöd gällande tekniska, finansiella och 

avtalsmässiga aspekter, så som planering av belysningssystem, lönsamhetsanalys och ökad förståelse 

för Energy Performance Contracting-modellen. Utan stödet och bidragen från Energikontoret och 

experterna från Skopje hade projektet aldrig genomförts på det här sättet. 

 

Foton: Macedonian Center for Energy Efficiency   

Totalt installerad effekt 59 kW 33 kW 

Totalt antal lampor 429 753 

Antal ljuspunkter (armaturer) 378 753 

Huvudsaklig lamptyp HPS LED 

Årlig elförbrukning  294,300 kWh 130,800 kWh 

Årlig elkostnad  31,600 Euro 14,000 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Kommunen Cabanillas, belägen i provinsen 

Navarre, bestämde sig för att utvärdera 

möjligheterna och nyttan av att renovera det 

offentliga gatubelysningssystemet. Det 

huvudsakliga syftet var att förbättra belysnings-

anläggningens skick och energieffektivitet samt 

samtidigt bibehålla, eller till och med öka kvaliteten 

på belysningen.  

 

 

Flera olika möjligheter för upphandlingsmetod, 

installation och finansiering analyserades. Energy 

performance contracting-modellen (EPC) valdes 

som det lämpligaste alternativet för den här 

situationen. Utvalet av energitjänsteföretag 

föregicks av en offentlig upphandling. Det 

huvudsakliga utvalskriteriet för upphandlingen var 

att renoveringen och förbättringen av 

utomhusbelysningen skulle ske med maximal 

energieffektivitet till minskade 

underhållskostnader. Anbudet från 

energitjänsteföretaget Rios Renovables ansågs 

mest fördelaktigt för kommunen och dess 

medborgare. 

 

Ett 14-årigt EPC-avtal tecknades som inkluderar 

kostnader för övervakning och uppföljning av 

energianvändningen, elförbrukning, förebyggande 

underhåll och fullständig garanti för 

infrastrukturen. En kombination av LED-teknik och 

ljusreglering möjliggjorde en energieffektivisering 

på över 70% och betydligt minskade 

underhållskostnader.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 860 invånare 

 80 % bostadsgator och 20 % 

bilvägar 

 Rios Renovables 

 21,300 €/år 

 4,000 €/år  

  

249,100 kWh/år 

 115 ton/år 

  170,000 €  

 14 år 

 

Escan  

E-28029 Madrid, Ferrol 14  

Telefon: +34-91-323-2643 

E-mail: escan@escansa.com 
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Kommunen ville renovera det hela gatubelysningssystemet för att kunna dra fördelar av arbetet innan 

slutet av 2015. Kommunen ansåg att det var viktigt att ingå avtal med ett energitjänsteföretag som 

redan hade erfarenhet av energieffektiv gatubelysning och förnybar energi. En av fördelarna med att 

använda EPC-modellen var att tidplanen för den totala installationen av det nya systemet förkortades. 

Hela projektet har dragit nytta av det nära samarbetet mellan energitjänsteföretaget och kommunen. 

Båda parter enades om en 14-årig avtalstid som det lämpligaste alternativet för deras specifika 

situation. Kommunen är nöjd med projektets genomförande, utfall och belysningens kvalitet. 

 

 

Det regionala Energikontoret stöttade kommunen och energitjänsteföretaget under flera steg i 

projektet: de bidrog med råd och information om möjligheter att genomföra projektets samt om 

kvaliteten på gatubelysningstekniken. Energikontoret erbjöd råd om tekniska och finansiella frågor, 

samt om utvecklingen av EPC-avtalet. Att kvaliteten på gatubelysningen skulle ge medborgarna en 

förbättrad belysning, samt ge kommunen minskade kostnader under de kommande åren, definierades 

som viktiga aspekter av projektet. 

 
Foton: Escan 

 

Totalt installerad effekt 87 kW 29 kW 

Total antal lampor 450 440 

Antal ljuspunkter (armaturer) 450 440 

Årlig elförbrukning  343,850 kWh 94,750 kWh 

Årlig elkostnad  27,900 Euro 6,600 Euro 

Årlig underhållskostnad  7,500 Euro 3,500 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Ribaforada är en kommun belägen i provinsen 

Navarre i norra Spanien. Kommunen var 

intresserad av att skaffa en kvalitetsgatubelysning 

med hjälp av LED-teknik. Då antalet företag med 

expertkunskap inom LED tekniken ökade  valde  

kommunstyrelsen att gå vidare med renovering av 

det offentliga gatubelysningssystemet.  

 

 

Kommunens mål var att förbättra gatubelysningen 

(installationer och belysning) samtidigt som man 

ville uppnå maximal  energieffektivisering till 

minsta möjliga underhållskostnad. EPC-modellen 

beslutades vara det lämpligaste alternativet för 

projektets genomförande. Upphandlingen 

genomfördes genom ett öppet anbudsförfarande 

där olika energitjänsteföretag fick lämna sina 

anbud. 

 

År 2015 tecknades ett 14-årigt EPC-avtal med 

energitjän-steföretaget Rios Renovables. Avtalet 

inkluderade kostnader för  renovering av 

gatubelysningssystemet, övervakning och kontroll 

av energianvändning, all elförbrukning, 

förebyggande underhåll i enlighet med avtalet och  

en fullständig garanti för infrastrukturen.  

 

Renoveringsprojektet har lett till betydligt 

minskade  totala kostnader för gatubelysningen. 

Kostnader för el och underhåll har minskats på 

grund av användandet av energieffektiv LED-

teknik med lågt underhållsbehov. Åtgärder så som 

ljusreglering möjliggör ytterligare energibesparing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3,690 invånare 

 85 % bostadsgator och 15 % 

bilvägar 

  Rios Renovables 

 41,550 €/år 

  7,000 €/år 

  

548,000 kWh/år 

 252 ton/år 

 

 300,000 € (total investering) 

  14 år  

 

Escan  

E-28029 Madrid, Ferrol 14 

Telefon: +34-91-323-2643 

E-post: escan@escansa.com 
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Kommunen ville renovera hela gatubelysningen och ta del av vinsterna senast 2016. Detta 

möjliggjordes genom att arbeta med ett energitjänsteföretag som hade bred erfarenhet av förnybara 

energikällor och gatubelysningsprojekt. Tack vare företagets kompetens tog renovering mindre tid att 

genomföra än om kommunen hade gjort det på egen hand. Genom att kombinera LED-teknik och 

styrsystem såsom ljusreglering, uppnåddes en energibesparing på nästan 80%. Projektet gynnades av 

det mycket positiva samarbetet mellan energitjänsteföretaget och den lokala administrationen. Båda 

parter enades om ett 14-årigt avtal som det lämpligaste alternativet för deras specifika situation. 

Kommunen är nöjd med genomförandet och resultatet av projektet, samt nöjd med kvaliteten på 

belysningen.  

 

 

Det regionala Energikontoret stöttade kommunen och energitjänsteföretaget ifråga om utvärderingen 

av projektets genomförbarhet, råd om ljusteknik och den övergripande kvaliteten på projektet. 

Energikontoret gav råd och vägledning om teknik och finansiering, samt om specifika frågor om EPC-

avtalet. Kvaliteten på gatlyktorna,  medborgarnas nytta av bättre gatubelysning och minskningen av 

kostnaderna för kommunen, var viktiga diskussionsämnen under projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foton: Escan  

Totalt installerad effekt 132 kW 52 kW 

Total antal lampor 871 903 

Antal ljuspunkter (armaturer) 871 903 

Årlig elförbrukning  691,000 kWh 143,000 kWh 

Årlig elkostnad  57,350 Euro 15,800 Euro 

Årlig underhållskostnad  13,000 Euro 6,000 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Hamnstaden Santander ligger på Spaniens norra 

kust. På senare år har Santander gått i täten för 

utveckling av smarta städer: genom att förbättra 

den offentliga servicen, utveckla strategier 

inriktade mot medborgarna och att stimulera nya 

affärsmodeller för stadens produktivitet.  En 

integrerad förvaltning medför en förbättrad 

effektivitet och koordination av de kommunala 

tjänsterna, så väl som minskade kostnader genom  

användningen av teknik.  

 

 

Staden tog sig an det ambitiösa projektet att 

konvertera hela belysningssystemet, nästan 23,000 

lampor, till LED-teknik genom att använda EPC. 

Målen var att öka gatubelysningens 

energieffektivitet, anpassa ljusnivåerna till 

trafiktätheten och andra parametrar (utan att 

kompromissa med säkerheten) samt överlag 

förbättra livskvaliteten för medborgare och 

besökare. 

 

Först genomfördes en utförlig energianalys av 

gatubelysningens infrastruktur. Sedan 

identifierades olika förbättringsåtgärder och en 

handlingsplan togs fram. Energitjänsteföretaget 

valdes ut via en offentlig upphandling. Kriterierna 

för anbuden inkluderade, bland annat, att 

energitjänsteföretaget skulle förbättra belysningen 

och sköta underhållet av systemet, samt garantera 

en  energibesparing på minst  65 %, och ge en 

garanti för infrastrukturen. Vid anbuden utvärderas 

de ekonomiska aspekterna enbart om anbudens 

tekniska krav uppfylldes.  

 

Avtalets tilldelades 2016.  Förväntningarna är satta 

på att energibesparingar på 80 % kommer att 

uppnås med hjälp av den nya LED-tekniken 

kombinerat med avancerade styrsystem. 

 

 

 

 

 

 175,000 invånare 

  90 % bostadsgator och 10 % 

vägar 

 Elecnor 

 1,500,000 €/år 

 

300,000 €/år 

  

17,100,000 kWh/år 

  7,866 ton/år 

  11,000,000 €   

  

15 år 

 

Escan  

E-28029 Madrid, Ferrol 14 

Telefon: +34-91-323-2643 

E-post: escan@escansa.com 
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Detta är ett av de största EPC-projekten inom gatubelysning som har genomförts i Spanien, vilket 

placerar Santander i spetsen för städer med storskalig energieffektiv gatubelysning. På grund av 

projektets omfattning tog hela processen, från den inledande idén till att signera EPC-avtalet, totalt 3 

år. Ett avtal på 15 år tecknades med Elecnor, ett energitjänsteföretag med erfarenhet av 

gatubelysningsprojekt. En energibesparing på 80 % kommer att uppnås genom att kombinera LED-

teknik med ett modernt styrsystem som bland annat gör det möjligt att dimma belysningen eller reglera 

driftstiden. Detta projekt är ett praktexempel på gatubelysningsrenovering som förhoppningsvis 

kommer att inspirera andra städer till att följa efter.  

 

 

Det regionala Energikontoret har stöttat staden med att utvärdera projektets genomförbarhet, 

analysera projektets bärkraft och säkerställa dess kvalitet. Energikontoret har genomgående under 

projektet erbjudit råd och vägledning kring tekniska och ekonomiska aspekter, särskilt gällande  EPC-

upphandlingen. 
 

Före renovering   Efter renovering 

Fotos: Ayuntamiento de Santander, Escan  

Totalt installerad effekt 4,509 kW 2,166 kW 

Total antal lampor 22,915 22,842 

Antal ljuspunkter (armaturer) 22,700 22,700 

Årlig elförbrukning  21,400,000 kWh 4,300,000 kWh 

Årlig elkostnad  2,100,000 Euro 600,000 Euro 

Årlig underhållskostnad  1,000,000 Euro 700,000 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Kostrena kommun är ett populärt besöksmål vid 

havet nära staden Rijeka. Kommunen beslutade att 

renovera hela det allmänna belysningssystemet på 

de nationella vägarna, länsvägarna och på de lokala 

vägarna i området. Syftet var att öka säkerheten 

för fotgängare och bilförare genom att rätta sig 

efter belysningsstandarden  (EN 13 201). Detta är 

ett av de första projekten i Kroatien att 

genomföras och finansieras med Public Private 

Partnership (PPP). 

 

 

Kommunens prioritet låg i att uppnå energi- och 

kostnadsbesparingar och samtidigt öka säkerheten 

och komforten på gator och allmänna områden. 

Utöver att byta armaturer och lampor inkluderar 

projektet även förbättring av delar av 

infrastrukturen (exempelvis byte och reparation av 

lyktstolpar, omflyttning av mätpunkterna och 

verkställande av ett övervaknings-system för 

gatubelysningen).  

 

Energitjänsteföretaget tar hand om 

belysningssystemets underhåll och ser till att det 

uppfyller fastställd standard. Valet av 

energitjänsteföretag avgjordes genom en 

anbudsprocess i två steg. Anbudet med mest 

ekonomiska fördelar valdes utifrån: 

 Lägsta nuvärdet av den enhetliga avgiften för 

energitjänsteföretagets service (värt 77 poäng) 

 Lägsta installerade elkraft i belysningssystemet 

(20 poäng)  

 Lägsta Internal Rate of Return (IRR) (3 poäng).  

 

Ett 12-årigt avtal är tecknat (vilket börjar gälla 

efter uppbyggnadsfasen 2017). Projektet har 

subventionerats av fonden för miljöskydd och 

energieffektivitet (The Environmental Protection 

and Energy Efficiency Fund).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,180 invånare  

 IMC  

  24,000 €/år  

 

20,500 €/år 

  

222,500 kWh/år  

  102 ton/år  

 

 250,000 € (kapitalkostnad) 

 456,000 € (totalt avtalsvärde) 

  85,000 € (nationell fond) 

 12 år 

 

North-West Croatia Regional Energy Agency 

10 000 Zagreb, Ulica Andrije Zaje 10 

Telefon: +385-1-3098-315 

E-mail: info@regea.org 

Web: www.regea.org 
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I Kroatien har PPP visat sig vara ett övertygande avtals-och finansieringsalternativ gällande riskanalys, 

kommunala skuldfrågor och bokföringsaspekter (exempelvis gällande hantering av balansräkning, 

utgifter för startkapital och kombinerad finansiering). Då detta var ett av de första projekten i Kroatien 

att nyttja PPP för renovering av offentlig belysning, blev förberedelserna för dokumentation och 

anbudsprocess en utmaning. Projektet fungerar som en lärogrund och banar väg för fler projekt av det 

här slaget.   

 

 

Facilitatorn har stöttat projektet i samarbete med energitjänsteföretaget - ett företag som underlättar 

PPP-projekt inom offentlig belysning. Facilitatorn har erbjudit rådgivning angående PPP-dokumentation 

och spridning av resultatet medan energitjänsteföretaget utvecklade PPP-dokumentationen och 

hanterade anbudsprocessen. 

 
 

Foton: Regionalna Energetska Agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Zagrebačka Županija 

 

 

Totalt installerad elkapacitet 75 kW 27 kW 

Totalt antal lampor 407 407 

Antal ljuspunkter (armaturer) 407 407 

Huvudsaklig lamptyp HPM LED 

Årlig elförbrukning  307,500 kWh 85,000 kWh 

Årlig elkostnad  33,200 Euro 9,200 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Staden Vrbovec är belägen i Zagreb län, 30 km 

nordöst om Kroatiens huvudstad Zagreb. 

 

Staden bytte ut hela sitt gatubelysningssystem till 

LED-teknik genom att använda Energy 

Performance Contracting (EPC). Projektet 

genomfördes i samarbete med en lokal LED-

tillverkare och ett lokalt underhållsföretag. 

 

 

 

Projektet inleddes med en detaljerad energianalys 

för det aktuella belysningssystemet, vilken visade 

stor potential för energibesparingar och 

besparingar för underhålls-kostnader.  

 

Staden beslutade att genomföra en offentlig 

upphandling för renovering av belysningssystemet 

med ett Energy Performance Contracting (EPC). 

Valet av energitjänsteföretag föll på det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Anbuden 

utvärderades efter följande kriterier: 

- Nuvärdet av fördelar för staden (besparingar av 

energi och underhåll, före och efter garanterad 

energibesparingsperiod) (85 poäng),  

- Införande och hantering av en avancerad 

gatubelysningsförvaltning (10 poäng)  

- Tekniska egenskaper (5 poäng). 

 

Ett avtal för 87 månader tecknades. Utöver byte av 

armaturer, installerades även ett 

överspänningsskydd och ett trådlöst styrsystem.  

 

 

 

 

 
 

  14,800 invånare 

 

  

  LED elektronika  

 90,700 €/år 

 

32,500 €/år 

  

1,215,100 kWh/år 

  559 ton/år 

 

 866,667 € (kapitalkostnad) 

 995,360 € (totalt kontraktsvärde) 

  7.25 år 

 

North-West Croatia Regional Energy Agency 

HR-10 000 Zagreb, Ulica Andrije Zaje 10 

Telefon: +385-1-3098-315 

E-post: info@regea.org 

Web: www.regea.org  
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Hela stadens belysningssystem har bytts ut mot LED-teknik. Belysningsinfrastrukturen har 

moderniserats samtidigt som säkerheten på vägarna har förbättrats. Ett smart kontrollsystem har 

installerats och en energibesparing på nästan 80 % är uppnådd.  

 

 

Det regionala Energikontoret har bidragit med stöd under den preliminära datainsamlingen och under 

energianalysen, samt bidragit med teknisk support under projektets gång.  Juridiska och finansiella råd 

gavs via WeBSEFF - the Western Balkans Sustainable Financing Facility. Facilitatorn promotar 

projektets uppnådda resultat och bistår med relevant information till andra kommuner som är 

intresserade av EPC. 

 

 

Foton: Regionalna Energetska Agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Zagrebačka Županija 

 

Totalt installerad effekt 352 kW 71 kW 

Totalt antal lampor 2,247 2,211 

Antal ljuspunkter (armaturer) 2,247 2,211 

Huvudsaklig lamptyp HPS LED 

Årlig elförbrukning  1,433,400 kWh 218,300 kWh 

Årlig elkostnad  107,000 Euro 16,300 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Belysningen i parken i Gdańsk – Zaspa kommun var 

utsliten med otillräcklig ljusstyrka. Detta 

resulterade i återkommande underhållsreparationer 

och större osäkerhet för de som vistades i parken. 

På grund av brist på egen finansiering renoverades 

belysningen inte. Men 2015 genomfördes en 

omfattande belysningsrenovering med hjälp av 

finansiellt stöd från Voivods fond för miljöskydd 

och vattenförvaltning i Gdańsk, inom ramen för ett 

pilotinslag i programmet "Energy Saving Lighting of 

Pomerania". 

 

 

Huvudsyftet med projektet var att förbättra 

gatubelysningens teknik och energieffektivitet, men 

även att öka säkerheten i parken. Staden Gdańsk 

ansökte om medfinansiering för projektet. Ett av 

urvalskriterierna var den ekologiska effekten 

beräknad som PLN/Mg CO2.  Underhållskostnaderna 

inkluderades inte i beräkningarna. Projektet bestod 

i att byta ut natrium-lamporna  mot LED, samt att 

modernisera infrastrukturen. Medfinansieringen 

från Voivods fond täckte 28 % av investeringen. 

Avtalet tilldelades i slutet av mars 2015. Den nya 

belysningen var i drift i september 2015. 

 

Berättigade kostnader inkluderade:  

- upphandling och installation av ljuspunkter, 

- upphandling och utläggning av elkabel,   

- upphandling och installation av utrustningen för 

energistyrning, 

- nödvändig dokumentation (energianalys 

inkluderad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 460,430 invånare Gdansk/ 

29,340 Zaspa, förort till Gdańsk 

 bostadsområden 

  650 €/år 

  

7,200 kWh/år 

 3.3 tons/year 

 35,000 € 

 6,000 € (regional fond för 

miljöskydd och vattenförvaltning)  

  

under 3 år  

 

Baltic Energy Conservation Agency 

PL-80298 Gdansk, Budowlanych 31  

Telefon: +48-347-55-35  

E-post: bape@bape.com.pl  
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Belysningen längs gångarna i parken och den nödvändiga infrastrukturen har moderniserats. 

Energibesparingarna har uppnått nästan 70% och säkerhet har förbättrats. Efter renoveringen 

genomfördes också ljusreglering och uppföljning. Detta medförde antal driftstimmar i systemet 

minskade avsevärt. Projektet fungerade som en lärogrund för LED-teknik och som ett pilotinslag i 

programmet "Energy Saving Lighting of Pomerania". Projektet fick finansiellt stöd från den regionala 

fonden för miljöskydd och vattenförvaltning. Det ekonomiska stödet var villkorligt för att nå de 

planerade energibesparingarna. Installationen måste kontrolleras under de första 3 åren i drift för att 

säkerställa att målen uppnås. 

 

 

Det regionala Energikontoret har stöttat kommunen i bedömningen av energibesparingar och 

minskningen av CO2-utsläpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foton: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii  

 

Totalt installerad effekt 1.68 kW 1.32 kW 

Totalt antal lampor 24 25 

Antal ljuspunkter (armaturer) 24 25 

Huvudsaklig lamptyp HPS LED 

Årlig elförbrukning 10,700 kWh 3,500 kWh 

Årlig elkostnad 1,150 Euro 500 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Gdansk är en levande, historiska och industriell 

stad i Södra Östersjön. Med sina över 460,000 

invånare är Gdansk en av de största städerna i 

Polen.  

 

Projektet "SOWA Piecewska" omfattar renoveringen 

av den offentliga gatubelysningen utmed 

Piecewska-gatan i Gdansk (upplyst område: 19,130 

m²). På grund av nya investeringar i den här 

stadsdelen samt installationen av en ny 

spårvagnslinje, behövdes en uppgradering av den 

offentliga belysningen. Det var inledningsvis bara 

tänkt att byta natriumlamporna till natriumlampor 

med lägre effekt. Lösningen blev dock i slutändan 

att byta till LED-lampor, eftersom det skulle 

medföra större energibesparingar.  

 

 

Huvudsyftet med projektet var att uppgradera 

gatu-belysningens tekniska status och 

energieffektivitet. Staden Gdańsk fick 

subventionering för projektet. Projektet 

inkluderade utbyte av natriumlamporna till LED-

lampor och modernisering av infrastrukturen. 

Medfinan-sieringen från den nationella fonden för 

miljöskydd och vattenförvaltning täckte 45 % av 

investeringen. Avtalet signerades tidigt under 

2015. Det nya belys-ningssystemet var i drift i 

september 2015. 

 

Berättigade  kostnader inkluderade:  

- Upphandling och installation av ljuspunkter,  

- Upphandling och installation av utrustning för 

energistyrning 

 

 

 

 460,430 invånare 

  bostadsområde 

  2,300 €/år 

   

16,000 kWh/år 

  7.4 ton/år 

  11,100 €  

  5,000 € (nationell fond för 

miljöskydd och vattenförvaltning)  

 5 år 

 

Municipality of Gdansk 

PL-80803, Street, Nowe Ogrody 8/12 

Telefon: +48 58 526 80 24 

E-post: joanna.zbierska@gdansk.gda.pl 
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Belysningen utmed Piecewska-gatan blev moderniserad. 44 renoverades till energieffektiv LED-teknik. 

Säkerheten har förbättrats och energibesparingar på 47 % har uppnåtts. Projektet stöttades finansiellt 

av den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning. Det finansiella stödet var villkorligt för 

att nå de planerade energibesparingarna. Installationen måste övervakas under de 5 första åren i drift 

för att säkerställa att målen uppnås.   

 

 

Det regionala Energikontoret har stöttat kommunen med bedömningarna av energi-och 

kostnadsbesparingar samt minskningen av CO2-utsläpp. Energikontoret spelade en nyckelroll i beslutet 

att konvertera till LED-teknik istället för att renovera med natriumlampor med lägre kapacitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foton: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Urząd Miejski w Gdańsku 

 
 

Totalt installerad effekt 8.5 kW 4.5 kW 

Totalt antal lampor 102 71 

Huvudsaklig lamptyp HPS LED 

Årlig elförbrukning 34,000 kWh 18,000 kWh 

Årlig elkostnad  4,900 Euro 2,600 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Staden Trhové Sviny är en liten stad med ett 

vackert historiskt centrum. Sedan urminnes tider 

har staden varit ett viktigt handelscentrum i den 

sydligaste spetsen av Södra Böhmen. Staden är 

ännu idag känd för sina marknader.  

 

Den offentliga belysningen på stora torget i staden 

var i behov av renovering och 

högtrycksnatriumlamporna var ineffektiva. Staden 

såg i denna situation en möjlighet att förbättra det 

allmänna belysningssystemet och samtidigt uppnå 

energibesparingar. Det huvudsakliga syftet var att 

minska den totala installerade kapaciteten och 

ljusföroreningarna i det kringliggande området. 

Detta var möjligt genom att tillämpa innovativ 

belysningsteknik.  

 
 

Projektet innebar att byta ut 23 armaturer till LED-

teknik på stortorget. Projektet analyserades på 

teknisk och finansiell nivå. Resultaten av dessa 

analyser indikerade  en ganska låg 

investeringskostnad för de planerade åtgärderna. 

De stora besparingarna för el och underhåll som 

uppnåtts via bytet till LED-teknik gjorde också att 

återbetalningstiden blev mindre än 5 år.   Detta 

gjorde det möjligt för staden att finansiera 

projektet med egna medel.  

 

 5,100 invånare 

 stora torget 

 1,090 €/år 

 740 €/år 

   

9,900 kWh/år 

 4.6 ton/år  

  8,480 €  

  5 år 

 

Energy Centre Ceske Budejovice 

CZ-370 01, Nam. Premysla Otakara II. 87/25 

Telefon: +420-387 312 580 

E-post: eccb@eccb.cz 
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HPS-lamporna byttes mot 50 W LED-lampor med en ljustemperatur på 4,000 K. Detta gjorde det 

möjligt att minska elförbrukningen med 68 %. Eftersom LED-lampor gör det möjligt att rikta ljuset där 

det behövs, minskades också ljusföroreningarna kraftigt i området. 

 

Det här projektet är representativt för många potentiella projekt i Södra Böhmens kommuner. Det är 

ett exempel som visar på hur byte av gammal belysning till LED-teknik kan möjliggöra stora 

kostnadsbesparingar och korta återbetalningstider, vilket gör det möjligt för kommuner att genomföra 

sådana projekt med egen budget.    

 
 

Det regionala Energikontoret, ECCB, var involverad i hela projektet och stöttade staden Trhové Sviny i 

sina förberedelser inför den tekniska dokumentationen och under förhandlingsprocessen. 
 

 
Foton: Energy Centre České Budějovice (ECCB), Město Trhové Sviny  

Totalt installerad effekt 3.5 kW 1.2 kW 

Totalt antal lampor 50 23 

Antal ljuspunkter (armaturer) 23 23 

Huvudsaklig lamptyp HPS LED 

Årlig elförbrukning  14,700 kWh 4,800 kWh 

Årlig elkostnad  1,630 Euro 540 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Lindsdal är en förort i Kalmar kommun, belägen ca 

10 km norr om staden Kalmar. Området består 

nästan uteslutande av småhus. En stor del av 

förorten med ca 2,400 hus byggdes på 1970-talet.  

 

Under de senaste åren har det pågått omfattande 

insatser för att inleda en process för utveckling och 

modernisering av Lindsdal. Kommunen har beslutat 

att använda upphandlingen av den stora 

gatubelysnings-renoveringen i Lindsdal som 

förebild och som ramavtal för all renovering av 

gatubelysning i Kalmar kommun. 

 

 

Det här lilla projektet fungerar som pilotprojekt för 

kommande större renoveringar av det offentliga 

gatubelysningssystemet i Lindsdal. På en test-gata 

byttes belysningen ut mot LED-teknik. 

Renoveringen genomfördes 2016 av ALV-teknik 

och Rexel, vilka har underhållsavtal med 

kommunen. För detta projekt avropades 

renoveringen via befintliga underhållsavtal med 

garanterade energibesparingar. Dessutom begärdes 

entreprenörerna grunda sina beräkningar på LCC. 

Detta är en ny metod för renovering av 

gatubelysning i Kalmar kommun. 

 

Syftet var att testa upphandlingen och processen 

för genomförande som ska användas i det 

kommande stora EPC-projektet. Dialogen med 

invånarna kommer att vara en viktig del i det stora 

renoveringsprojektet. Allmänhetens acceptans är 

avgörande för projektets framgång. 

 

 6,500 invånare 

  gångbanor, cykelvägar och 

bilvägar 

 ALV-teknik och Rexel 

 2,268 SEK/år 

 2,741 

SEK/år 

  

2,220 kWh/år 

 1 ton/år 

  28,353 SEK  

 

Kalmar kommun 

S-391 26 Kalmar, Östra Sjögatan 18  

Telefon: +46-480-450 000 

E-post: kommun@kalmar.se 

 

Energikontor Sydost 

Telefon: +46-470-76 55 60 

E-post: info@energikontorsydost.se 
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Pilotprojektet fick testa ett system för att utveckla och genomföra en kvalitativ dialog med invånarna. 

Den här dialogen kommer att ingå I det omfattande storskaliga projektet för att utveckla de ramavtal 

som kommer att tas fram. Pilotprojektet erbjuder också en möjlighet att bekanta sig med LED-teknik 

och för att se hur det kommer fungera i det här specifika området. Kalmar kommun har antagit en ny 

metod för att renovera gatubelysning.  Beräkningarna grundades på LCC och entreprenörerna har 

garanterat energibesparingar. Om det inte uppnås, är entreprenören skyldig att justera eller byta ut 

utrustningen.  

 

 

Energikontor Sydost har stöttat Kalmar kommun I att öka sin förståelse för EPC och i att integrera 

kriterier för energieffektivisering i deras upphandlingsprocess för renovering av gatubelysning. 

Energikontor Sydost kommer också att fortsätta stödja kommunen i processen för medborgardialog.  

Foton: Håkan Olofsson, Kalmar kommun  

 

Totalt installerad effekt 0.66 kW 0.13 kW 

Totalt antal lampor 11 11 

Antal ljuspunkter (armaturer) 11 11 

Huvudsaklig lamptyp HPS LED 

Årlig elförbrukning  2,770 kWh 550 kWh 

Årlig elkostnad  2,835 SEK 567 SEK 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Smedby är en by i Kalmar kommun, belägen ca 10 

km  väst om residensstaden Kalmar. Byn har 

vackra gröna omgivningar och karaktäriseras av 

jordbruks- och skogslandskap.   

 

Smedby består av radhus, småhus och lägenheter. 

Många av husen är byggda på 1960-talet och 

radhusen runt 1980. Vissa av vägarna i området 

har ett gatubelysningssystem som inte är anpassat 

till det lokala behovet. Det är ofta 

överdimensionerat och skapar onödiga 

ljusföroreningar.   

 

 

I Kalmar har serviceförvaltningen ansvar för gator, 

parker och tillhörande belysning. Tillsammans med 

landskap-sarkitekter bestämmer de hur områden 

ska belysas, samt tar fram system för renovering. 

Beslut togs om att granska det allmänna 

belysningssystemet i Smedby och byta ut 

lamporna. Syftet var att konvertera gatu-

belysningssystemet till en modern, energieffektiv 

anläggning anpassad efter de faktiska behoven.  

 

 

Arbetet och lamporna avropades via Kalmar 

kommuns befintliga underhålls- och leveransavtal. 

Ombyggnationen avropades med garanterade 

energibesparingar och entreprenörerna begärdes 

grunda sina beräkningar på LCC. Detta är en ny 

metod för belysningsrenovering för Kalmar 

kommun.  

 

 

 

 3,490 invånare 

  bostadsgator 

 ALV-teknik och Rexel  

 22,740 SEK/år 

  9,475 

SEK/år 

  

 21,600 kWh/år 

 10 ton/år 

 17,3393 SEK  

 

Kalmar kommun 

S-391 26 Kalmar, Östra Sjögatan 18 

Telefon: +46-480-450 000 

E-post: kommun@kalmar.se 

 

Energikontor Sydost 

Telefon: +46-470-76 55 60 

E-post: info@energikontorsydost.se 
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Projektet har resulterat i installationen av ett modernt, energieffektivt belysningssystem som 

motsvarar belysningsbehovet i den här delen av kommunen. Energibesparingarna uppnår 80%. 

Entreprenörerna har garanterat energibesparingarna. Om de inte uppnås, är de skyldiga att justera eller 

byta ut utrustningen. Projektet genomfördes i enlighet med en ny strategi för upphandling av 

gatubelysningsrenovering från ett befintligt underhållsavtal med kommunen. Det har bidragit till 

leverantörernas och energitjänsteföretagens ökade medvetenhet om att hänsyn till livscykelkostnaden 

(LCC) är avgörande för att ta bra, långsiktiga beslut. Det har också hjälpt dem att bekanta sig med LCC-

verktyg, samt med beräkningar för garanterade besparingar. Detta var det första EPC-projektet för 

energitjänstföretagen ALV-teknik och Rexel. 

 

 

Kalmar kommun renoverar sitt belysningssystem steg för steg. Energikontor Sydost har stöttat 

utvecklingen av den nya upphandlingsmetoden och de styrdokument som kommer att användas för 

framtida renoveringsfaser. Energikontor Sydost hjälpte också kommunen att öka sin förståelse för LCC 

och EPC-verktyg, LED-teknik och att definiera kriterier för energieffektiv upphandling. Då detta var 

energitjänsteföretagens första EPC-projekt, behövdes ytterligare stöd från Energikontor Sydost för att 

guida dem genom processen.  
 

Foton: Håkan Olofsson, Kalmar kommun  

Totalt installerad effekt 6.4 kW 1.3 kW 

Totalt antal lampor 39 39 

Antal ljuspunkter (armaturer) 39 39 

Huvudsaklig lamptyp HPS LED 

Årlig elförbrukning  27,000 kWh 5,400 kWh 

Årlig elkostnad  28,347 SEK 5,669 SEK 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Kalmar, en modern medelstor svensk kommun med 

gamla historiska rötter, arbetar med en stegvis 

modernisering av utomhusbelysningen. 

“Svensknabben”, 3 km norr om Kalmar centrum, är 

ett sekelgammalt kulturområde med vackra 

byggnader från det tidiga 1900-talet. Det består av 

en blandning av bostäder, kontors-byggnader och 

ett stort ridcenter. På grund av föråldrade 

kvicksilverlampor i området, beslöt kommunen att 

renovera gatubelysningen. 

 

 

Kommunen använder ett inventeringssystem för 

offentlig belysning för att identifiera områden som 

behöver renoveras. Life Cycle Cost Analysis (LCC) 

används för att identifiera områden med den 

största potentialen för energibesparing. Områden 

med kvicksilverlampor, så som Svensknabben, 

prioriteras för renovationsarbete. Inom kommunen 

är serviceförvaltningen ansvarig för gator, parker 

och tillhörande belysning. Det nya 

belysningssystemet är framtaget tillsammans med 

kommunens landskapsarkitekt.  

 

Kalmar Energi har ett underhållsavtal med 

kommunen, varifrån renovering av gatubelysning 

kan avropas. För detta projekt avropades 

renoveringen med garanti för energibesparing och 

Kalmar Energi begärdes grunda sina beräkningar på 

LCC. Detta är en ny metod för belysningsrenovering 

för Kalmar kommun. 

 

Kalmar Energi valde tillsammans med landskaps-

arkitekten en för projektet lämplig armatur. I 

urvalskriterierna ingick exempelvis 

energikonsumtion, bländning och design.  

 

 

 

 

 

 

  64,000 invånare i kommunen 

och 48,000 invånare i stadens centrum 

 mindre bostadsgator och 

parkeringsområden 

 Kalmar Energi  

 9,166 SEK/år 

 4,725 

SEK/år 

  

8,800 kWh/år 

 4 ton/år 

  109,608 SEK  

 

Kalmar kommun 

S-391 26 Kalmar, Östra Sjögatan 18 

Telefon: +46-480-450 000 

E-post: kommun@kalmar.se  

 

Energikontor Sydost 

Telefon: +46-470-76 55 60 

E-post: info@energikontorsydost.se 

 

 

 

 

http://www.streetlight-epc.eu/


 

 
www.streetlight-epc.eu  

 

 

Projektet har resulterat i ett modernt, energieffektivt gatubelysningssystem designat för att möta 

behoven i området. Kvicksilverlamporna har avlägsnats för att uppfylla EU-direktiven. Installationen av 

LED-lampor har lett till betydande energibesparingar. Dessutom är projektet det första i Kalmar att 

begagna sig av en ny metod för upphandling av gatubelysningsrenovering: LCC används för att 

identifiera områden med störst potential för energibesparingar och projektet är avropat från en 

leverantör genom ett befintligt underhållsavtal med kommunen. Energibesparingar är garanterade. Om 

de inte uppnås är leverantören (entreprenören) skyldig att justera eller byta utrustningen tills det att 

resultatet är uppnått.  

 

 

Energikontor Sydost har bidragit med att öka kunskapen om LCC och EPC inom kommunen. 

Studiebesök, kurstillfällen och möten har arrangerats för att förklara dessa verktyg, ge information om 

modern belysningsteknik och stöd i att formulera kravkriterier i en anbudsprocess för att uppnå den 

bästa lösningen för alla syften. Nyckelaktörer, så som tekniker och landskapsarkitekter, fick stöd med 

att utveckla metodiken för gatubelysningsrenovering som kommer att användas av kommunen 

hädanefter. 

Foton: Håkan Olofsson, Kalmar kommun  

Totalt installerad effekt 2.4 kW 0.3 kW 

Totalt antal lampor 20 19 

Antal ljuspunkter (armaturer) 20 19 

Huvudsaklig lamptyp Hg LED 

Årlig elförbrukning  10,000 kWh 1,200 kWh 

Årlig elkostnad  10,408 SEK 1,230 SEK 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Kalmar är en modern medelstor svensk kommun 

med gamla historiska rötter, omgärdad av vatten.  

 

Hela kommunens offentliga belysningssystem 

behöver moderniseras. Områden med 

kvicksilverlampor prioriteras. Ett område som 

behövde renoveras för att öka säkerheten för 

invånarna var "Valfisken", en stadsdel strax utanför 

stadskärnan. 

 

Området, karaktäriserat av stora kontorsbyggnader 

från 1970-talet, är befolkat främst under dagtid. 

Vägarna är reserverade för gång- och cykeltrafik. 

 

 

I Kalmar har serviceförvaltningen ansvar för gator, 

parker och tillhörande belysning. Tillsammans med 

landskapsarkitekter bestämmer de hur områden 

ska belysas, samt tar fram system för renovering. 

 

Kalmar Energi är en upphandlad 

underhållsentreprenör, från vilken kommunen kan 

avropa renovering av belysningssystemet. 

Projektet i Valfisken utlöstes av behovet att byta ut 

kvicksilverlamporna, så väl som viljan att öka 

energieffektiviteten i systemet, samt att förbättra 

belysningen och säkerheten i området. 

 

Projektet består av att byta ut lamporna mot LED-

lampor. Kommunen avropar detta 

renoveringsarbete från Kalmar Energi med 

garantier för energibesparing. 

 

 

  64,000 invånare I kommunen 

och 48,000 invånare i stadskärnan 

  mestadels vägar ämnade för 

gång-och cykeltrafik 

  Kalmar Energi 

  5583 SEK/år 

  2,744 

SEK/år 

   

5,450 kWh/år 

  2.5 ton/år 

  77,588 SEK    

 

Kalmar kommun 

S-391 26 Kalmar, Östra Sjögatan 18 

Telefon: +46-480-450 000 

E-post: kommun@kalmar.se 

 

Energikontor Sydost 

Telefon: +46-470-76 55 60 

E-post: info@energikontorsydost.se 

 

 

 

 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Kvicksilverlampor fasas ut i enlighet med EU-direktiv. Via det här projektet har kvicksilverlamporna 

blivit utbytta mot ett modernt, energieffektivt belysningssystem som är väl anpassat efter 

belysningsbehoven i området. Kalmar kommun använde sig av en ny metod för upphandling av 

gatubelysningsrenovering. Beräkningarna har baserats på LCC och entreprenören har garanterat 

energibesparingar. Om detta inte uppnås är entreprenören skyldig att justera eller byta ut utrustningen. 

Det här projektet har bidragit till att informera lokala leverantörer och energitjänsteföretag om LCC-

verktyg. 

 

 

Renovering av offentlig belysning är ett fortsatt pågående projekt i kommunen. Det är viktigt att 

nyckelaktörer, så som tekniker och landskapsarkitekter, är medvetna om vilka möjligheter som finns 

inom modern teknik, så att gynnsamma metoder kan användas från projektets början. Via aktiviteter så 

som utbildningar och studiebesök har facilitatorn bidragit till att öka aktörernas kunskap om tekniska 

aspekter av moderna belysningssystem, så väl som förståelse för LCC och EPC (Energy Performance 

Contracting).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton: Håkan Olofsson, Kalmar kommun  

Totalt installerad effekt 1.53 kW 0.23 kW 

Totalt antal lampor 11 11 

Antal ljuspunkter (armaturer) 11 11 

Huvudsaklig lamptyp Hg LED 

Årlig elförbrukning  6,420 kWh 970 kWh 

Årlig elkostnad  6,616 SEK 1,040 SEK 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Gatubelysningen i Antiesenhofen kommun var 

ganska gammal (delvis från 60-talet) och stod för 

en stor andel av kommunens elförbrukning. 

Ljuskvaliteten var otillräcklig och 

reparationsbehovet var stort. Redan några år 

tidigare hade kommunen haft en renovering i 

åtanke, men lagt ner det hela på grund av bristande 

finansiella medel. Projektet inleddes 2014 och 

kombinerades med reparationer av en del skadade 

betongmaster. Fokus lades på att renovera den 

offentliga gatubelysningen på huvudgatan och i 

den västra delen av kommunen. 

 

 

Huvudsyftet med projektet var att förbättra 

gatubelysningens fysiska läge och 

energieffektivitet utan att kompromissa med 

servicens kvalitet. Kommunen var intresserad av 

att använda en EPC- (energy performance 

contracting) modell för det här projektet. 4 

energitjänsteföretag tillfrågades att lämna anbud. 

Beslutet togs att inte inkludera 

underhållskostnaderna EPC-avtalet. Detta 

diskuterades intensivt i förberedningsfasen. 

Kommunen drar likväl nytta av de markant 

minskade underhållningskostnaderna tack vare det 

nya, energieffektiva LED-systemet med lågt 

underhållsbehov.  

 

Betydande delar av renoveringsarbetet kunde inte 

finansieras av elsparåtgärderna. För dessa betalade 

kommunen en insättning. Genom att kombinera det 

nödvändiga reparationsarbetet med 

energieffektivisering av gatubelysningen, kunde ett 

professionellt utfört arbete ändå säkerställas av en 

gatubelysningsspecialist.  

 

 

 

 

 

 

 

 1,060 invånare 

  60 % av gatubelysningen 

(landsvägar, bostadsområden)  

 eww  

  1,600 €/år 

  

10,600 kWh/år 

 5 ton/år 

 

 296,500 € (total investering) 

 15,900 € (finansierat av EPC-projektet) 

 

 3,200 € (regional upphandlingsprogram)  

 10 år  

 

OÖ Energiesparverband 

A-4020 Linz, Landstrasse 45 

Telefon: +43-732-7720-14380 

E-post: office@esv.or.at 

 

 

 

 

 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Kommunen ville begränsa mängden gräv-och schaktarbete under projektet.  Detta blev möjligt genom 

att jobba med ett lokalt företag som använder rörramning, en grävmetod där man borrar tunnlar och 

lägger rör under jord med minimal påverkan på ytan.  Detta resulterade i mycket mindre rivningsarbete 

och mindre ombyggnation av vägar. Projektet drog fördel av det väldigt positiva samarbetet mellan 

energitjänsteföretaget och det lokala elföretaget.  Kommunen är väldigt nöjd med projektets 

genomförande, resultat och belysningens kvalitet.  

 

 

Energikontoret har stöttat kommunen genom utvecklingen av EPC-projektet genom feedback och 

vägledning kring finansieringsaspekter, så väl som EPC-avtalets innehåll.    

 

 

Foton: Gemeinde Antiesenhofen, OÖ Energiesparverband 
 

 

 

Totalt installerad effekt 5 kW 2.4 kW 

Totalt antal lampor 82 58 

Antal ljuspunkter (armaturer) 54 58 

Årlig elförbrukning 20,700 kWh 10,100 kWh 

Årlig elkostnad  3,100 Euro 1,500 Euro 

Årlig underhållskostnad 1,500 Euro 1,200 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Bad Schallerbach kommun i Oberösterreich är en 

välkänd kurort. Kommunen har ett starkt 

engagemang för klimatskydd och söker 

kontinuerligt förbättra sin energieffektivitet. På 

grund av den åldrade offentliga belysningen och 

utfasningen av högtryckskvicksilver-lampor, 

renoverades hela belysningssystemet på en gång, 

julbelysningen inkluderad, inom ett EPC-(energy 

performance contracting) projekt. 

 

 

Det ursprungliga syftet var att endast renovera de 

delar av gatubelysningen som var i störst behov av 

att bytas ut. Men efter att ha insett omfattningen 

av det jobb som skulle krävas, bestämde 

kommunen att utveckla ett koncept för en 

helhetsrenovering av hela gatubelysningssystemet. 

Detta skulle göra det möjligt för dem att utnyttja 

energieffektiviseringens fulla potential. Beslutet 

togs att genomföra projektet med hjälp av en EPC-

modell. Orsakerna till detta var bland annat att det 

fanns en EPC- facilitator och ett dedikerat regionalt 

stödprogram tillgängligt i Oberösterreich. Efter ett 

anbud tilldelade kommunfullmäktige ett avtal till 

ett lokalt energitjänsteföretag. Det var det första 

EPC-projektet för det företaget.   

 

Energitjänsteföretaget, den lokala elektrikern, 

ansvarade för underhållsarbete i kommunen före 

renoverings-projektet.   

 

 

  3.441 invånare 

 : all gatubelysning i kommunen  

 Elektro Kliemstein  

  19,500 €/år 

 20,000 

€/år 

(inte garanterat in EPC-avtalet) 

   

130,900 kWh/år 

 60 ton/år 

 

 354,600 € (total investering) 

 196,400 € (finansierat av EPC-projektet) 

 

 39,300 € (regionalt 

upphandlingsprogram)  

 20,900 € (miljö-subvention) 

 10 år 

 

OÖ Energiesparverband 

A-4020 Linz, Landstrasse 45 

Telefon: +43-732-7720-14380 

E-post: office@esv.or.at 

 

 

 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Totalt installerad effekt 55 kW 23 kW 

Totalt antal lampor 1,946 793 

Antal ljuspunkter (armaturer) 791 793 

Huvudsaklig lamptyp HQL LED 

Årlig elförbrukning 227,300 kWh 96,400 kWh 

Årlig elkostnad 34,000 Euro 14,500 Euro 

 

 

100 % av gatubelysningen i Bad Schallerbach renoverades till LED-teknik. Det fanns ett antal master 

och dekorativa lampor som fortfarande var i got skick. Kommunen ville bibehålla dessa i systemet. En 

LED-modul som passar i dekorativa armaturer sattes därför in för att säkerställa ett enhetligt utseende.  

 

 

Det här var det första EPC-projektet för energitjänsteföretaget, ett lokalt företag. Stödet som EPC-

facilitatorn erbjöd var väsentlig för projektet. Utan det stödet hade projektet osannolikt blivit ett EPC-

projekt. Energikontoret vägledde det nya energitjänsteföretaget steg för steg under hela projektets 

utveckling och bidrog därför till att öka deras kunskap och kapacitet som energitjänsteföretag.  

 

 
 
Foton: Marktgemeinde Bad Schallerbach, OÖ Energiesparverband 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Gunskirchen kommun insåg att deras 

belysningssystem var i behov av omfattande 

renovering, samt att den dåvarande tekniken snart 

skulle komma att påverkas i samband med 

utfasningen av lamporna.  Det bekräftades också 

att en renovering av systemet skulle innebära en 

markant energibesparing. Den lokala energigruppen 

som stöttar kommunen med att genomdriva sina 

energistrategier, var den grupp som kom att driva 

projektet.  En politisk enighet nåddes för en 

omfattande renovering som skulle täcka 80 % av 

gatubelysningen i kommunen. 

 

Beslutet togs att via EPC renovera gatubelysningen 

med energieffektiv LED-teknik. Det viktigaste 

kriteriet för det här projektet var att minska 

elförbrukningen och underhållskostnaderna utan 

att kompromissa med kvaliteten på den offentliga 

belysningen. Ett av de första stegen var att göra en 

genomgående analys av ljuspunkterna.  

Driftstimmarna analyserades också och anpassades 

efter de faktiska behoven. I vissa sektioner kunde 

driftstimmarna minskas. I andra sektioner (till 

exempel i byns centrum) var det nödvändigt att 

öka driftstimmarna på grund av säkerhetsskäl. 

Målet för kommunen var att hitta en bra lösning för 

varje gata. För genomförandet anställde kommunen 

en planerare som utförde en anbudsgivning. Fem 

energitjänsteföretag lämnade anbud.  

 

 

  5,800 invånare 

  80 % av kommunens 

gatubelysning  

  eww   

  12,500 €/år 

  28,000 

€/år (inte garanterat i EPC-avtalet) 

   

78,300 kWh/år 

 Minskat utsläpp av CO2 : 36 ton/år 

 

 796,400 € (total investering) 

 125,300 € (finansierat av EPC-projektet) 

 

 25,100 € (regionalt 

upphandlingsprogram) 

  10 år  

 

OÖ Energiesparverband 

A-4020 Linz, Landstrasse 45 

Telefon: +43-732-7720-14380 

E-post: office@esv.or.at 
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Inom ramen för det här projektet har kommunen genomfört betydande renoveringsarbete på 

infrastrukturen som inte har kunnat finansieras av elsparåtgärderna.  I och med detta blev kommunen 

tvungen att bidra med en insättning. Dessutom stod ingen garanterad minskning av 

underhållskostnaden med I EPC-avtalet, vilket minskade de garanterade besparingarna och hur stor 

andel av projektet som kunde finansieras genom EPC-avtalet. Detta äventyrade dock inte projektets 

ekonomiska bärkraft. Kommunerna drar likväl fördel av de minskade underhållskostnaderna tack vare 

det nya belysningssystemet. Kommunen rekommenderar att man gör en genomgående analys av 

belysningssystemet före renovering. Kommunen gläder sig över det nya belysningssystemet och över 

den väldigt positiva responsen från medborgarna. Ett informations-event arrangerades för att 

informera medborgarna om det nya belysningssystemet.   

 
 

EPC-facilitatorn hjälpte till med ansökan om finansiellt stöd från det regionala 

upphandlingsprogrammet. Energikontoret har också bidragit i diskussioner om olika aspekter av 

projektet.   

 

  
 
Foton: Marktgemeinde Gunskirchen, OÖ Energiesparverband  

Totalt installerad effekt 58 kW 28 kW 

Totalt antal lampor 971 725 

Antal ljuspunkter (armaturer) 727 725 

Huvudsaklig lamptyp HQL LED 

Årlig elförbrukning 148,700 kWh 70,400 kWh 

Årlig elkostnad 23,800 Euro 11,300 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/

