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Kort om UHM

Upphandling av hållbara 
belysningslösningar -
verktyg

Beräkning av 
livscykelkostnader

Agenda



Upphandlingsmyndighetens 
uppdrag
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 Verka för en rättssäker, 
effektiv och hållbar 
upphandling. 

 Främja innovativa 
lösningar.

 Stärka upphandlingens 
strategiska betydelse.

Målgrupper: Alla som deltar i 
en offentlig upphandling.



Stöd och verktyg för upphandling av 
energieffektiv belysning

Upphandlingskriterier för 
inom- och utomhusbelysning.

 Projektering

 Entreprenad/ installation

 Belysningsprodukter 



Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier är:
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 Färdigformulerade krav ”klipp och 
klistra”

 Drivande – går utöver lagstiftning

 Juridiskt kontrollerade enligt LOU

 Finns på tre nivåer: bas, avancerad, 
spjutspets

 Framtagna tillsammans med en 
expertgrupp (leverantörer, 
upphandlande myndigheter, 
intresseorganisationer m.fl. )

 Har alltid ett förslag på hur kriterierna 
kan följas upp

 Är uttryckta som 

 kvalificeringskrav

 tekniska specifikationer 

 särskilda kontraktsvillkor

 tilldelningskriterier  (mervärden)

 Finns i kriteriebiblioteket på vår 
hemsida.

 Frivilliga att använda.

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-och-fastighet/


Exempel energikrav inomhusbelysning
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Energikrav för 
belysningsanläggningar  –
kontor, skola, vård

 Anger ett maxvärde på 
energianvändningen 
(kWh/m2/år)

 Ny belysning med styrning 
kan minska 
energianvändningen för 
belysning med ca 50 %.



Kriteriebiblioteket

7

1

2

Hämta 
vägledningen 

Ladda hem i 
rtf/doc eller pdf



Kravexempel:
Energikrav belysningsanläggningar
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Kravtyp

Nivå

Kravtext

AMA-
rubrik

Verifikat



Redovisningsmall – energikrav för 
belysningsanläggningar
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KONTOR
Typrum
Utnyttjningstid 
2500 h/år

Normal 
fördelning av 
byggnadens 
typrum (%)

Installerad 
belysningseffekt 
(W/m2)

Vald styrning:
1= manuell
2= frånvaro/närvaro
3= dagsljusstyrning

Årlig energi-
användning 
(LENI-tal, 
kWh/m2, år )

Cellkontor 20
Kontorslandskap 30
Korridor 15
Matsal/ pausrum 5
Konferensrum 10
Övriga utrymmen 20
BYGGNADENS 
LENI-TAL:

100 % - -

Samtliga schablonvärden i tabellen bygger på rekommenderade krav i SS EN 12464-1, SS EN 15193 samt ”Ljus
& Rum”(2013). Övriga utrymmen omfattar WC/dusch, förråd och arkiv. Här ska den installerade
medeleffekten för nämnda rum anges i tabellen.

Steg 1: Redovisning och beräkning av LENI-tal för byggnadens olika typrum: 
LENItyprum = installerad effekt * drifttid per år * reduktionsfaktorer för 
styrutrustning/ 1000 (kWh/m2/år)

Steg 2: Redovisning av byggnadens totala LENI-tal:
LENItotalt = (typrum 1 x % andel)+(typrum 2 x % andel)+(typrum 3 x % 
andel)+(typrum 4 x % andel)+….osv.

Jämför med 
gränsvärdet i 
förfrågnings-
underlaget 



Övrigt stöd belysning
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 Livscykelkostnadskalkyler (LCC) – nya kalkyler i maj 
2016

 Vägledningar för upphandling av miljöanpassad 
inomhus-/ utomhusbelysning – under uppdatering

 Informations- och utbildningsinsatser 

 Kommande: temasida om upphandling av belysning

 Spridning av lärdomsexempel från upphandling av 
energieffektiv belysning



Beräkning av livscykelkostnader (LCC)
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Ger totalbild över kostnaderna att upphandla en vara eller 
tjänst, inkl. drift och underhåll.

Den som köper 
billigt köper 

dyrt…

(Källa: Användning av LCC (2011) 



LCC-krav belysningsprojektering
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LCC-verktygets uppbyggnad

3. Kalkylparametrar
4. Reduktionsfaktorer 
styrning

1. Introduktion
2. Kalkylblad A1-4 

5. Beräkningsfaktorer 
klimatpåverkan
6. Resultat
7. Svarsformulär
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Beställaren anger:
• Kalkylförutsättningar
• Information om 

användning
• Beskrivning av 

anläggningen 
(typrum, storlek).

• Leverantören ger 
information om 
produkten/ 
produktlösningen

LCC-kalkylen



Beställaren anger:
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 Tid

 Kalkylränta

 Elpris

 Årlig energiprisökning (frivillig)

 Beräkningsfaktor 
klimatpåverkan (frivillig)

 Drifttid anläggningen

 Beskrivning av anläggningen: 
rumstyper, antal rum av samma 
typ och antal kvadratmeter.



Anbudsgivaren anger:
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Investeringskostnader

 Antal armaturer 

 Armaturpris inkl ljuskälla, 
driftdon, styrutrustning

 Material- och arbetskostnad per 
armatur

 Kostnad extern styrutrustning 
(anges på systemnivå)

Beräkning av driftskostnader

 Effekt per armatur

 Välj typ av styrning

 Ange reduktionsfaktorer

Underhållskostnader

 Underhållskostnad per armatur / 
armaturtyp



Reduktionsfaktorer för 
belysningsstyrning
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KONTOR, drifttid 2500h/år

Rumstyp
Riktlinjer max 

installerad effekt 
(W/m2)

Reduktionsfaktor 
Manuell styrning

Reduktionsfaktor 
Frånvaro-/ 

närvarostyrning

Reduktionsfaktor 
Dagsljusstyrning

Cellkontor >10 kvm 10 0,8 0,75 0,56

Storkontor >12 kvm 12 1 0,9 0,77

Korridor 8 1 0,75 0,57

Pausrum större 10 0,7 0,86 0,82

Pausrum mindre 10 0,7 0,86 0,74

Konferensrum 12 0,7 0,71 0,77

Förråd 9 0,3 0,33 1

Trapphus 9 1 0,4 1

Garage (75-100 lux) 4 1 0,1 1
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Resultat – exempel utomhusbelysning
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Totala LCC-kostnader

Investeringskostnader Energikostnader Underhållskostnader

Källa: Trafikverket, Henrik Gidlund



LENI-tal per typrum
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Kan användas för att räkna ut typrummens LENI-tal -> kopplar till upphandlingskrav.
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Inkludera externa miljöeffekter, 
beräkning av klimatpåverkan

1. Beräkna klimatpåverkan -
använd omvandlingsfaktorer

2. Sätt pris på miljöeffekterna

3. Lägg in externa miljökostnader i 
LCC-kalkylen



Tack!

Ylva Svedenmark, ylva.svedenmark@uhmynd.se

Webbsida: www.upphandlingsmyndigheten.se

Frågor? Kontakta oss via vår frågeportal.

Vi vill gärna ta del av era goda exempel 
eller lärdomsexempel!


