
Byt inte ut rakt av – gör en smart förbättring

Få tips och råd hur du optimerar din belysning genom att sanera onödig belysning samt styr och kontrollera. 
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God belysning!

En bra belysning bidrar till välbefinnande, bättre arbetsmiljö och 
ökad trygghetskänsla. 

Men inte bara det – en modern och effektiv belysningsanläggning 
med ett väl anpassat kontroll- och styrsystem använder bara 
hälften så mycket el som äldre anläggningar!



Hur få god belysning? –
planering och genomförande

• Hur fungerar nuvarande belysning?* Vilken kännedom och kunskap om denna finns?

• Organisation i projektet?

• Upphandlingsrutin och vilken entreprenadform är lämplig?

• Vem ska ansvara?

• Tekniska eller formella hinder?

• Kompetens?

• Tidsplan och budget?

• LCC!

• Ska användarna medverka?



Hur få god belysning? –
planering och genomförande

• Extern kompetens?

• Vilken typ av projektledning är lämplig?

• Krav på belysningen? Hur ska den nya belysningen fungera?

• Behov och kriterier?

• Uppfyller anläggningen kraven från upphandlingen?



Hur få god belysning? - uppföljning

• Är erfarenheterna från projektet dokumenterade?

• Blev resultatet som förväntat – om inte varför?

• Kunde budget och tidsplan hållas?

• Är brukarna informerade om hur belysningen ska och kan användas?

• Är brukarna informerade om varför förändringen gjorts?



Förslag på enkel arbetsgång

• Hur fungerar nuvarande belysningsanläggning?

• Gör ljusvandring
Förskingring från företags-/kommunkontot accepteras ej! Men hur är det med energi-/ljuskontot?

• Ta reda på hur mycket energi som går till ljus
Tänk på att ni kan påverka energikostnaden men kanske inte energipriset!

• Fundera på ifall du kan använda nuvarande belysning smartare?

• Hur ska den nya belysningen fungera optimalt?



Goda exempel

SAFT i Oskarshamn – Utbyte av 86st 450W kvicksilverarmaturer

Att med så enkla medel få till en bättre och mycket mera energieffektiv belysning är en fullträff. 
Vi har sedan länge arbetat med energieffektiviseringar för både produktions- och stödprocesser på SAFT och det 
var därför nu naturligt att se över de olika belysningar vi har på företaget. 
Detta projekt är ett mycket bra första steg i denna utvecklingsprocess. Börje Levin, SAFT



Goda exempel

Mönsterås Metall – Utbyte av 36st 420W kvicksilverarmaturer

– Bättre belysning via leasing är verkligen en optimal lösning för oss. Vi fick direkt en mycket bättre belysning till 
minskade drifts- och underhållskostnader. 
Vår gamla kvicksilverbelysning behövde bytas ut och via en smart leasing så sparar vi pengar direkt, detta är 
verkligen bra!  

Anders Tegnemo, Mönsterås Metall 
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