
Steg för steg
Energieffektivisera gatubelysning
Runt om i Sverige finns det idag gamla och omoderna utomhusbelysningssystem, system som kan 
stå för upp till 30–50 % av den totala elanvändningen i en kommun och även kosta stora summor 
att underhålla. Ny lagstiftning och ökade krav på energieffektivisering gör dessutom att närmare  
80 % av hela Europas befintliga gatubelysning måste bytas ut då de har ljuskällor som enligt eko-
designdirektivet ska vara utfasade ut till 2017 och då inte längre går att köpa. 

Energieffektivisering, en investering – inte en kostnad! 

Belysningsägare som inte redan moderniserat sina anläggningar måste alltså agera nu, annars kommer 
det bli mörkt allt eftersom lamporna går sönder och det inte finns nya att köpa. Men en renovering inne-
bär, förutom att man följer lagen, att man också sparar pengar på minskade el- och driftkostander. Den 
minskade energianvändningen blir också ett steg mot att nå uppsatta energi- och klimatmål. 

En renovering av ett helt belysningssystem kan vid första anblicken verka vara förenat med en hög kost-
nad, men i denna steg-för-steg-guide finner du information om hur energieffektiviseringtjänster skulle 
kunna vara en del av lösningen – antingen som metod för att skapa en helhetssyn eller som ett verktyg 
för att finansiera investeringen



Ordlista

Beställare
Offentlig eller privat aktör som handlar upp energieffektivisering som tjänst.

Energieffektiviseringsföretag
Energieffekiviseringsföretag alt energitjänsteföretag är företag som erbjuder nå-
gon form av energitjänst. (Eng. Energy Service Company, ESCO)

Facilitator
En aktör/tredje part som bidrar till att underlätta en marknad eller process, i 
denna skrift avses stöd i den process som föranleder ett energieffektiviseringsav-
tal eller EPC. 

Energieffektiviseringsavtal
Grunden för samarbetet mellan energieffektiviseringsföretaget och beställaren. 
Avtalet ska reglera rättigheter och skyldigheter för bägge parter, samt vilken 
besparing som ska uppnås och hur den ska mätas och kontrolleras, avtalstidens 
längd och garantifrågor m.m.

EPC – Energy Performance Contracts
EPC är en form av energieffektiviseringsavtal där energitjänsteleverantören 
garanterar en besparingsnivå som sedan ska finansiera de åtgärder man kommer 
överens om. Resultatet för beställaren är en ny modern belysningsanläggning till 
ett, under avtalsperioden, ”fixerat” pris, vilket inte bör vara högre än utgångsvär-
det. Om besparingarna uteblir får energitjänsteföretaget inget betalt. I Sverige är 
inte denna avtalsform särskilt utbredd, Energimyndigheten beskriver bland annat 
i skriften Energitjänster i Sverige hur marknaden ser ut här. Det finns dock både 
pågående och avslutade EPC för utomhusbelysning i Sverige. Mer information 
finns på www.energikontorsydost.se.

Kvalitetsgaranti
Garanti för att säkerställa den överenskomna kvalitetsnivån på tjänsten (t.ex. mini-
minivå på besparingar, systemets funktionalitet).

Utgångsvärde
Båda parter måste vara överens om det referensvärde som ska ligga till grund 
för att beräkna effektiviseringen. Värdet baseras på energikostnader och energi-
användning under en referensperiod (t.ex. de tre senaste åren). Utgångsvärdet 
är sedan grunden för beräkning av energitjänsteföretagets ersättning. Syftet är 
att förhindra att faktorer som är utanför energitjänsteföretagets kontroll (t.ex. 
energipriser, ändrade drifttider m.m.) verkar till dess fördel eller nackdel, när man 
jämför nivån för energianvändning och energikostnader med referensåret.

LED
Lysdioder eller LED (Light Emitting Diodes) kan minska energiåtgång i gatubelys-
ning från exempelvis 150-200 W till 25-35 W per timme och lykta. Livslängden på 
LED är avsevärt längre än andra alternativ, vilket leder till att underhållskostna-
derna minskar.
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Energikontor Sydost ger stöd till 
kommuner och företag 

En uppgift för Energikontor Sydost är att på 
olika sätt stötta kommuner och andra ägare 
av offentlig belysning som ska energieffekti-
visera och renovera befintlig belysning. Det 
gäller dels information och utbildning kring 
energitjänster, dels kring belysningen och 
de möjligheter som finns med dagens nya 
tekniker. 

Energikontor Sydost ska samtidigt stötta 
företag som i dag är eller vill bli energitjäns-
teföretag. Det kan vara kunskap om möjliga 
sätt att finansiera projekt eller hur man ska 
paketera sitt erbjudande. 

Stödet omfatttar bland annat: 
• 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, natio-
nella 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 och Energimyndig-
heten. Projektet ska bidra till att skapa efter-
frågan och tillgång till energitjänsteprojekt 
i nio europeiska regioner genom att stötta 
kommuner och energitjänsteföretag. 

Mer information: www.streetlight-epc.eu

Broschyren är utgiven 2014 av

Med stöd av

http://www.energikontorsydost.se


Energieffektivisering av gatubelysning – en investering 
för plånboken och klimatet

Att spara energi för att minska koldioxidutläppen är viktigt för att nå våra klimat-
mål och skapa ett mer hållbart samhälle. En stor och viktig fråga som behöver 
belysas är gamal ineffektiva belysningen som kan utgöra 30–50% av den totala 
elanvändningen i en kommun. Genom satsa på att modernisera och energieffekti-
visera belysningen finns det stora vinster att göra både för miljön som för plånbo-
ken. Belysningtekniken har utvecklats snabbt det senaste åren och det innebär att 
besparingspotential vid en renovering i många fall kan bli 30–80%. 

Ny teknik – nya möjligheter 
LED är en belysningsteknik som har utvecklats mycket snabbt de senaste åren. 
Den är ekonomiskt ett mycket intressant alternativ för gatubelysning och ger stora 
besparingar med jämförelsevis korta återbetalningstider (fem–sju år är vanligt).

Handla upp ny belysning eller en energieffektivingstjänst
Ett sätt att renovera sin gatubelysning och få tillgång till ny modern teknik är att 
handla upp en energieffektiviseringsstjänst i stället för ”bara” en ny anläggning. 
Dvs upphandla tjänster som ska leda till direkt eller indirekt effektivisering av 
energianvändningen. En energitjänst kan vara en enstaka tjänst eller ett paket av 
flera tjänster och åtgärder. 

En av energieffektiviseringstjänsternas stora fördelar är att den i analys fasen ger 
en överblick, ett helhetsgrepp över det belsyningssystem som ska renoveras och 
man får en samlad bild av kostnader, återbetalningstid och energi- och kostnads-
besparingar m.m. - vilket leder till att det är lättare att ta beslut om åtgärd.

För investeringen kan beställaren antingen använda egen finansiär/bank eller 
så kan energibesparing finansiera de åtgärderna som vidtagits via ett avtal med 
energieffektiviseringsföretaget. En variant på ett sådant avtal är sk. EPC (Energy 
Performance Contract), som alltså är en tredjepartsfinansierad energieffektivise-
ringstjänst. 

Några fördelar med LED-lampor:
mycket energieffektiva
låga underhållskrav
ingen UV-strålning eller IR- 
strålning (värmeavgivning)  
valfri färg på ljuset 
ljuset kan riktas exakt (bra för det nattliga djurlivet) 
stor flexibilitet, dynamiska ljusstyrningssystem
lång livslängd (50 000–70 000 timmar) Belysningen är viktig

Kommuner och andra aktörer har  
ansvar för att det finns lampor som 
lyser upp gator, vägar, cykelbanor, 
gångvägar, tunnlar, parker och parke-
ringar. 

Den offentliga belysningens syfte är 
att bidra till tryggare, säkrare och triv-
sammare miljöer. Det viktiga är inte 
att belysa starkt utan på vilket sätt 
platsen, miljön eller byggnaden är 
upplyst. 

Val av belysning är alltså viktig ur ett 
hållbarhetsperspektiv, dvs dels socialt 
och ekonomiskt men också ur flera 
olika miljöperspektiv så som ljusföro-
ring, energi och klimat m.m.

På vår hemsida hittar du mer informa-
tion om belysning energieffektivise-
ringstjänster, EPC, beräkningsmodel-
ler och mycket mer. 
www.energikontorsydost.se



Steg för steg - inför beslut
Varför måste vi förändra och förbättra belysningen?
Lagkrav, det finns kvicksilverlampor som måste bytas ut, krav på energieffektivise-
ring, krav på minskade underhållskostander, krav på bättre kontroll vid haveri, krav 
på ökad trygghet, krav på förändrat resebeteende, krav på en vackrare plats, krav 
på bättre belysning eller att belysa rätt…. Det finns massor av olika skäl till att en 
belysningsanläggning eller ett belysningssystem måste moderniseras och renove-
ras. I en kommun kan initiativet till att ta tag i frågan kan komma både från politiken 
eller från tjänstemännen. 

Vad är det vi vill?
Beställare bör genomföra en behovsanalys. Mål och policys för trafiksäkerhet, 
trygghet, energi- och klimat, stadsplanering, utformning för belysning kanske re-
dan finns samlat i ett belysningsprogram eller liknande. Men till detta ska även 
prioriterade områden, klagomål och önskemål sammanställas. Har man krav på 
belysningens funktion eller önskas andra kompletterande lösningar (möjlighet att 
styra och dimra, ladda elbilar, förstärka signaler, solceller etc) och vilket/vilka syfte 
de ska uppfylla, ska detta också sammanställas. Vill man att anläggningens lönsam-
het ska beräknas ur ett livscykelperspektiv och har man krav på miljöanpassade 
val av produkter eller specifika miljökrav på kemikalieinnehåll måste det tas fram i 
detta skede. 

Vilket skick är det på anläggningen eller hela belysningssystem idag?
Vid en första övergripande genomgång av anläggningen eller systemet görs en be-
dömning av dess skick på ljuskällor, stolpar, armaturer m.m. samt nuvarande drift- 
och underhållskostander i en preliminär analys, t.ex. en enkel energibalans, belys-
ningstest eller LCC. Detta underlag används sedan för att göra en grovbedömning 
över den besparingspotential som finns och till vilka kostnader, samt om det finns 
prioriterade områden/aläggningar att ta hänsyn till. Detta arbete kan beställaren 
göra själv eller ta stöd av en extern resurs t.ex. en facilitator. I vissa fall kan genom-
förandet av grovanalysen vara en del i förfrågningsunderlaget inför upphandling av 
energitjänstesföretag till en energieffektiviseringstjänst. 

Fastställ era mål!
Utifrån vad ni önskar och kräver samt den potential för energieffektivisering som 
finns tar ni sedan fram er vision och mål för er nya moderna belysning. 

Budget och finansiering – är energieffektiviseringstjänst möjlig?
Frågan kommer upp vid olika tillfällen i processen. Det kan vara så att det fattats 
beslut om en investeringsplan inom vilken belysningssystemet ska renoveras, man 
kan äska finansiering från befintligt budgetutrymme. Men om man vid grovana-
lysen konstaterat att renoveringen innebär en stor energieffektiviering kan man 
också låta besparingen finansiera investeringen. Detta gör man genom att ta egna 
lån för den initiala investreringen eller låta en tredjepart ansvara för finansieringen 
och sedan låta dem täcka sina kostander via den besparing som den överenskomna 
garanterade besparingen som projektet genererar. 

Poltitiskt beslut och eventuell igångsättning
I en offenlig organisation måste större investeringar tas upp polititiskt för beslut. 
Med den information som arbetas fram längs denna process finns ett välarbetat 
och tydligt underlag för beslut. Om beslut fattas att handla upp en energieffektivi-
seringstjänst tillsätts en intern eller extern projektledare som ansvarar för fortsatt 
arbete. 

Upphandlingsprocessen startar…. 

Energi-, drift 
och underhålls-

kostnader

Energi-, drift 
och underhålls-

kostnader

Energi-, drift 
och underhålls-

kostnader

Vinst

Garanterad 
besparing

Nuvarande belysning

Efter renovering och energieffek-
tivisering garanterar energitjänte-
leverantören en överrenskommen  
besparing – besparingen finansie-
rar åtgärderna. Vid EPC tillfaller  
besparingen energitjänteleveran-
tören under kontraktstiden. 

Modern energieffektiv  belysning 
till en lägre kostnad.



Vad ska göras
inför beslut

Vem gör det Vilket stöd finns

En belysningsanläggning eller hela be-
lysningssystemet måste förändras eller 
förbättras

Problemet identifieras och definieras av 
beställaren (ex tjänstemän eller politiker)

Energikontor Sydost hänvisar olika typer 
av stöd på sin hemsida

Sammanställning av egna krav, önskemål 
som kan påverka utformningen.

Beställaren Tips finns på Energikontor Sydosts hem-
sida

Insamling av data av nuläget
- energianvändning och övriga kostnader
- anläggningens skick
- antal ljuskällor, armaturer, stolpar 

Beställaren, upphandlad konsult eller 
facilitator

Checklistor, se mer på Energikontor Syd-
osts hemsida

Prioriterade områden tas eventuellt fram Beställaren, upphandlad konsult eller 
facilitator

Grovanalys
- energieffektiviseringspotential  
- inkludera uppskattade besparingar och 
investeringskostnader

Beställaren, upphandlad konsult eller 
facilitator, alternativt kan två eller fler 
energitjänsteföretag bjudas in att göra 
denna

Checklistor, se mer på Energikontor Syd-
osts hemsida

Beslut om upphandling Politiskt beslut

Upphandling
Upphandling av energitjänsteföretag
- hur ska företagets lämplighet utvärde-
ras, krav på genomförande
- krav på kvaliteten av ljus och produkter 
och på garanterad energieffektivisering

Beställaren, upphandlad konsult eller 
facilitator

Energikontor Sydost kan bjuda in till sam-
tal och diskussionför att få erfaremheter 
från andra m.m.

Antingen kan uppdraget till delas här 
eller så är den detaljerade analysen och 
avtalsförslaget en del av upphandlingen.

Beställaren Flera nationella myndigheter ger stöd 
och råd vid uphandlingar

Förbered avtal och åtgärdsförslag
- detaljerad analys av investeringskostnad 
och besparing 
- kontroll, finansiellt stöd 
- framtagande av energitjänsteavtal

Energitjänsteföretaget tillsammans med 
tjänstemän

Energikontor Sydost stöttar med råd om 
innehåll

Beslut att implementera projektet Politiskt beslut Stöd att presentera projektet

Genomförande
Implementering och genomförande
- anbudsförfarande, val av leverantörer
- handla upp finansiering 

Energitjänsteföretag 
Energitjänsteföretag eller tjänstemän

Energikontor Sydost kommunicerar resul-
tat och iakttagelser till andra kommuner

Efterlevnad & Uppföljning
Garanterad energieffektivisering
- mäta och följa upp resultat 
- redovisa

Energitjänsteföretag
Energitjänsteföretaget tillsammans med 
kommunmedarbetare

Energikontor Sydost kommunicerar resul-
tat och iakttagelser till andra kommuner



Vad är steg 1?
Ingen energieffektiviseringstjänst kommer att vara lyckad 
om beställaren inte har sin målbild klar. Politiska beslut, 
fastslagna mål och strategier m.m. måste lyftas upp, vär-
deras och prioriteras

Kan tjänsten användas på all gatubelysning?
I princip kan man hitta tekniskt och ekonomiskt genom-
förbara energibesparingar för nästa alla gatubelysnings-
system som är äldre än tio år. Beroende på avtalsform 
krävs dock en viss miniminivå på investeringarna för att få 
god ekonomi i projektet. 

När är det inte så klokt val?
Om man ska energieffektivisera med hjälp av EPC, eller 
någon annan form av energieffektiviseringstjänst eller 
inte beror bland annat på:
- projektets storlek och skick
- finansiella resurser och personalkapacitet 
- inköpsvillkor för lampor och armaturer

Hur stort bör projektet då vara?
Projekten får inte vara för små, ofta handlar det om inves-
teringar på flera hundratusen kronor. Vid för små projekt 
kan kostnaderna för att förbereda projektet och ta fram 
kontraktet ta för stor del av besparingarna.

Är det tidskrävande för beställaren?
Noggranna förberedelser och utarbetande av projektet 
är avgörande för framgångsrik implementering. I början 
av projektet ska alla berörda medarbetare involveras för 
att säkra transparens och acceptans hos alla parter. God 
planering av projektet och tydliga krav för energitjänste-
företaget i form av kvalitetskriterier krävs.

Vilka åtgärder bör ingå i avtalet?
Beroende på status på nuvarande anläggning kan det 
vara byte av ljuskällor, komplett utbyte av armaturer, byta 
av stolpar, nya styrsystem, systemoptimering, byte av 
kontakter och kablar etc. 

Vad kan avtalet omfatta mer?
Avtalet kan omfatta att energitjänsteföretaget har ansvar 
för finansieringen av investeringen och då regleras hur 
öven hur återbetalning ska ske (dvs att de får hela eller 
delar av besparingen under avtalstiden som ersättning).  

Förutom finansiering och åtgärder kan underhåll av 
anläggningen ingå under avtalsperioden. Utbyggnad av 
befintlig anläggning eller belysning på en ny gata kan 
också ingå. Fördelen är att kommunen då kan dra nytta 
av energitjänsteföretagets kunnande på området. Men 
utbyggnad liksom komplettering av andra tjänster (ladd-

Frågor och svar - enegieffektiviseringstjänster 

ningsmöjligheter av 
elbilar, olika former 
av sändare) kan 
införlivas i men finansieras oftast inte av besparingarna.

Hur lång tid brukar ett projekt ta?
Från start till slut brukar ett helt projekt ta två till tre år. 
Vid EPC forsätter sedan avtalet enligt överenskommelse. 

Hur länge man bunden i EPC avtal?
Energitjänsteavtal t.ex. i form av EPC kan vara kortare el-
ler längre, men ofta mellan sju till tolv år.

Vad händer när avtalstiden är slut?
Vid avtalsperiodens slut kan kommunen ta över energi-
tjänsteföretagets uppgifter igen, och själva få hela vinsten 
av lägre energikostnader. Det går givetvis också att utöka 
eller ändra överenskommelsen.

När får beställaren ta del av vinsten?
Beroende vem som finansierer åtgärderna och hur man 
utformar energitjänsteavtalet kan beställaren antingen få 
lägre energikostnader redan från projektets start (vid EPC 
medför det oftast en längre avtalstid) eller efter avtalsti-
dens slut.

Vem tar risken?
Energitjänsteföretaget tar den tekniska och finansiella 
risken för att projektet genomförs framgångsrikt, speciellt 
i relation till de garanterade besparingarna. För att skydda 
kommunen från skada ifall energitjänsteföretaget får eko-
nomiska svårigheter är det att rekommendera att ta med 
försiktighetsåtgärder kring detta i energitjänsteavtalet. 

Vem äger gatubelysningsanläggningen när EPC-projek-
tet är genomfört?
Beställaren förblir ägare till de renoverade anläggning-
arna.

Vem fastställer nivån på besparingarna?
Nivån på besparingarna bestäms utifrån den första grova 
analysen och mäts före och efter att åtgärderna genom-
förts.

Vad händer om besparingarna inte uppnås?
Energitjänsteföretaget får betala kompensation till bestäl-
laren.

,
Vilka energitjänsteföretag finns?
På Energikontor Sydosts hemsida 
finns information, länkar och tips 
som guidar dig vidare. 

Många fler frågor och svar 
hittar du på Energikontor Sydosts 
hemsida 
www.energikontorsydost.se.

,



Exempel på energieffektiviseringprojekt

 Sala kommun

• Cirka 22 000 invånare 

• 2002 förvärvade Sala-Heby Energi Elnät AB 
(SHE) det offentliga belysningssystemet från 
Sala kommun. Det var ett system som då bestod 
av mycket kvicksilverlampor och som ett led i 
att få bättre kontroll och en bättre mer miljö-
vänlig anläggning byttes dessa ut mot högtryck-
snatrium.  
 
Intresset för energi- och miljöfrågor driver SHE 
att ständigt förbättra sitt arbete och som ett led 
i detta har intresset för LED växt sig starkare. 
2013 bjöd man därför in intresserade leveran-
törer av LED belysning till en dialog för att se 
hur den befintliga inomhusbelysningen kunde 
energieffektiviseras, på detta möte visade leve-
rantörerna ett intresse av att även ge förbätt-
ringsförslag på gatubelysningen.  

• Då energi och underhållskostnaderna för befint-
lig belysning är högre än för LED-armaturer och 
det fanns ett stort intresse från leverantörernas 
sida gick SHE därför ut med en förfrågan om en 
energieffektviseringstjänst som skulle omfatta 
de 5000 armaturer som finns i kommunen.  
 
Krav i upphandlingen var bland annat att an-
läggningen skulle vara ekonomiskt lönsam från 
dag ett, att befintlig stolpstruktur skulle använ-
das och att ljusflödet skulle vara minst lika bra 
som tidigare.  

• Till utbytet har man även investerat i ett kompletterande styrsystem som innebär att vara armatur kan styras för 
sig, man ser om någon lampa går sönder. Styrningen innebär också att man kan ta hänsyn till reflektioner från snö 
och behovsanpassa belysningen vid t.ex. kritiska timmar. 

Från januari 2015 till hösten 2016 kommer all gatubelysning bytas ut till energieffektiv LED-belysning. Tidigare energi-
användning var 1,8 GWh, den garanterade besparingen är 80 %. Den totala investeringskostnaden är ca 12 miljoner kr. 

Projekt i övriga Sverige
Philips AB, Professional Lighting Solutions i Sverige tipsar om ett flertal intressanta projekt, 
bland annat renoveringar, som gjorts i: 

Enköping
Billsta
Önsta
Vretarna
Baronbackarna

Läs mer på: http://www.lighting.philips.se/projects/index.wpd

http://www.lighting.philips.se/projects/index.wpd


I avvaktan på internationella standarder för hur LED-armaturer ska redovisas bör den som upphandlar själv samla in relevant armaturfakta från leverantörerna. 
Detta för att på ett korrekt sätt kunna jämföra armaturer från olika tillverkare. Nedanstående lista beskriver de mest relevanta frågeställningarna.

CHECKLISTA FÖR VAL OCH JÄMFÖRELSER AV LED-ARMATURER

Tas hänsyn till ljusfl ödesnedgången?
Hur redovisas livslängd?

Anges även driftdonets förväntade 
livslängd samt bortfall?

Om en LED eller LED-modul slutar att 
fungera kan den då bytas ut och i så fall 
av vem?

Armaturer som innehåller ett fl ertal LED, 
vad händer om en eller fl er av dessa 
enskilda LED slutar att fungera?

Vad är färgtemperaturen, CCT (K)? 

Anges toleranser som SDCM? 

Hur stabil är den under armaturens 
livslängd?

Hur bra är färgåtergivningsförmågan (Ra)? 
Hur står den sig under armaturens livslängd?

Hur hög är den totala effektiviteten, d v s 
inkl driftdon (lm/W)? Är hänsyn tagen till 
normala driftförhållanden för armaturen?

Anges effektfaktorn (λ eller PFC)?

Kan armaturen ljusregleras? 
Hur?

Omgivningstemperaturen, ta, runt 
armaturen är avgörande för samtliga 
presenterade data. Anges den?

Erbjuds ljusdata för beräkningar? 
Vilken bibehållningsfaktor har använts 
i ev utförda beräkningar?

Vad ingår i garantin/ansvarstiden?

Livslängden för LED bör anges i timmar
då 70 % av det nominella ljusfl ödet återstår. 
Redovisas som L70 X timmar.

Driftdonets förväntade livslängd bör harmoniera 
med livslängden för LEDmodulen. Bortfallet skall 
anges i procent per 1 000 timmars brinntid.

Frågan är huvudsakligen relevant för utom- 
hus armaturer där tiden mellan utbyte kan vara 
väldigt lång (20–30 år).

Beroende på konstruktion kan en defekt LED 
innebära att hela armaturen slocknar.

Exempelvis kan varmvitt innebära olika Kelvintal 
hos leverantörerna. Sämre konstruktioner eller 
val av LED kan innebära att färg tempera turen 
skiftar kraftigt under armaturens livslängd. 
Färgkvalitet och stabilitet ska redovisas som
SDCM enligt en CIE-standard på en skala från 
1–10. Ju lägre tal desto högre kvalitet. Inomhus 
bör värde vara ≤ 5. Utomhus räcker oftast ≤ 7.

Generellt gäller: inomhus minst 80, utomhus 
minst 70. Sämre konstruktioner eller val av LED 
kan medföra att Ra försämras under tiden.

Systemeffekt skall om möjligt vara angiven, 
inte bara effekten för LED. Data skall vara 
angivna för driftvarm armatur.

PFC/λ bör vara ≥ 0,85. Driftdon med en lägre 
effektfaktor påverkar ledningsarea och ger större 
förluster i elnätet.

Oftast krävs att speciellt driftdon, eller en extra 
dimmerenhet mellan driftdonet och LED. Tekniken 
bör bygga på PWM-teknik (pulsviddsmodulation).

De fl esta armaturer är avsedda för omgivnings-
temperatur ta 25°C, d v s normal rumstemperatur, 
men avvikelser förkommer såväl uppåt som nedåt.

Exempelvis ldt-fi ler för ljusberäknings-
programmet Dialux.

Erbjuder leverantören någon form av utökat 
ansvar?

 ÄMNE  KOMMENTAR

 LIVSLÄNGD

 LJUSKVALITET

 EFFEKTIVITET

 LJUSREGLERING

 ÖVRIGT

 FABRIKAT 1  FABRIKAT 2

Checklistan fi nns som ifyllbar PDF för nedladdning på www.belysningsbranschen.se och på www.ljuskultur.se 
Telefon: 08-566 367 00   E-post: info@belysningsbranschen.se
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