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PRIMES
Inomhusbelysning

 Inomhusbelysning upphandlas till de flesta offentliga 
byggnader
 För en hel byggnad (ny eller helrenoverad) 
 För ett eller flera utrymmen (renovering av del av 

byggnad, tillbyggnad på befintlig byggnad) 
 Byte av armatur i ett eller flera utrymmen, med 

bevarande av befintliga ledningar och styrsystem
 Byte av styrsystem för befintlig armatur
 Byte av lampor
 Extrabelysning (t.ex. skrivbordsbelysning, 

skyltbelysning), vanligtvis portabel och försedd med 
stickpropp

 Byte av lampor utgör huvuddelen av ordinarie 
upphandling

© Photo courtesy of EC by 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/indoor_lighting_tbr.pdf 
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Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdfSource figure: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/indoor_lighting_tbr.pdf 



PRIMES
Offentlig upphandling och produkter med stor 
hävstångseffekt för miljön

Presentatör
Presentationsanteckningar
 1.5 trillion EUR is spent annually by public authorities in the EU which represents approximately 16% of EU GDP - in some countries the figure is even higher. These product groups were selected by a range of experts within the European Commission funded RELIEF project as having the biggest potential for environmental improvement through green public procurement. This was determined by assessing the environmental impacts through the product life-cycle, the availability of cost-effective environmentally preferable solutions, and the importance of the product within the typical public authority budget.Source: http://www.procuraplus.org/fileadmin/files/Manuals/English_manual/1_-_Procura__Manual_complete.pdf (page 57) Public authorities are significant energy purchasers through the operation of hospitals, schools, offices, street lighting etc. Such a large market share has a potential for achieving a vital shift on the demand side towards electricity generated from renewable energy sources (RES-E), in particular if efforts are co-ordinated at the European level. Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/electricity_tbr.pdf 



PRIMES
Inomhusbelysningar

 Lampor och driftdon (lysrör, metallhalogenlampor, LED-
lampor, HID-lampor)

 Armaturer: Vanligen sitter lampor i armaturer, som kan 
vara avgörande för hela belysningssystemets prestanda

 Ljusstyrning: dimbar belysning som kan stängas av när 
den inte används

© Photo courtesy by  ICLEI 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/indoor_lighting_tbr.pdf1) Most lighting in public buildings is provided by fluorescent tubes.



PRIMES
Miljöpåverkan av 
inomhusbelysning

 Energianvändning i alla faser, men speciellt i 

användningsfasen

 Förorening av luft, mark och vatten under 

produktionsfasen

 Användning av farliga och skadliga material 

 Generering av avfall (farligt och icke-farligt) 

© Photo courtesy of askpermission by  ICLEI 
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Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdf



PRIMES
Kriterier för grön upphandling för att minska 
miljöpåverkan

 Se till redan på designstadiet att nya belysningsinstallationer 
har låg effekttäthet (effekt per m2 rumsyta) och uppfyller 
visuella krav för arbetsuppgifter

 Upphandla lampor för lampbyte som har högt ljusutbyte
 Använd ljusstyrning för att minska energianvändning 
 Använd dimbara förkopplingsdon, driftdon, när 

omständigheterna medger det
 Se till i samband med installationen att hela systemet 

fungerar som det var tänkt, även energieffektivt
 Främja lampor med lågt kvicksilverinnehåll
 Återanvänd eller återvinn avfall från installationen

© Photo courtesy by  ICLEI 
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Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdf



PRIMES
EU-direktiv

 Ekodesigndirektivet 2009/125/EU fastställer 
ramar för krav på energirelaterade produkter 

 Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 
när det gäller krav på ekodesign för lysrör 
utan inbyggt förkopplingsdon, 
urladdningslampor med hög intensitet samt 
förkopplingsdon och armaturer som kan driva 
sådana lampor, och om upphävande av 
2000/55/EG och Förordning 347/2010 

© Photo courtesy of ICLEIbooklet by  ICLEI 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/indoor_lighting_tbr.pdf1) Including when they are marketed for non-household use or when they are integrated into other products. Thus it has a direct effect on public procurement, as it includes compact fluorescent lamps and incandescent lamps which are still widely used in public buildings2) gives details on the energy requirements related to the eco-design requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps



PRIMES
EU-direktiv forts.

 Energitjänstedirektivet 2006/32/EG om effektiv 
slutanvändning av energi och om  energitjänster

 Direktiv 2010/31/EU (reviderat) om byggnaders 
energiprestanda:  Minimikrav på energiprestanda för nya 
byggnader och stora befintliga byggnader när de 
renoveras, samt införande av certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Byggnaders energiprestanda beräknas 
med godkänd metodik och inkluderar bl.a. 
dagsljuseffekter och inbyggda belysningsinstallationer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/indoor_lighting_tbr.pdf1) to enhance the cost-effective improvement of energy end-use efficiency across Europe. It provides the necessary indicative targets and mechanisms, incentives and institutional, financial and legal frameworks to remove existing market barriers and imperfections that impede the efficient end use of energy, and creates the conditions for the development and promotion of a market for energy services and for the delivery of other energy efficiency improvement measures to final consumers2) To improve the energy performance of buildings and of building elements within the Community through cost-effective measures which take into account outdoor climatic and local conditions, as well as indoor climate requirements and cost-effectiveness



PRIMES
Kostnadsöverväganden

 Energikostnaden är den dominerande kostnaden: 
vanligen är det kostnadseffektivt att använda en 
dyrare armatur även om den bara är 10–20 % 
effektivare. Med effektivare armaturer behövs ibland 
lägre antal, vilket sparar på utgifterna

 Energieffektiva lampor håller längre än glödlampor 
och halogenlampor, vilket sparar både 
underhållskostnader och energikostnader, samt 
personalkostnader för lampbyten

 Automatisk belysningsstyrning kan spara 30-40% av 
elkostnaden utan extra kapitalkostnad 
(återbetalningstid 2–4 år vid renovering)

© Photo courtesy of Invisibleviva_dreamstime by  ICLEI 
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Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdf



PRIMES
Livscykelkostnad

 Livscykelkostnadsanalys, LCA, ska omfatta initialkostnad för 
installation, uppskattad livslängd, kostnad för lampbyten och 
deras uppskattade livslängd, samt kostnad för belysningens 
energianvändning under hela livslängden.

 Upphandlande myndighet behöver fastställa elpris och dess 
ökningstakt, samt ränta på investeringar (se länk till MSR:s
kriteriebibliotek i Bra länkar)

© Photo courtesy of Invisibleviva_dreamstime by  ICLEI 
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Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdf



PRIMES
Rekommendationer: Föremålet för upphandling

Räkna med hållbarhetsaspekter i föremålet för upphandling

 Upphandling av resurs- och energieffektiva lampor (1)
 Resurs- och energieffektiv design för nya 

belysningssystem och renovering av befintliga 
belysningssystem (2)

 Resurs- och energieffektiv installation av nya 
belysningssystem och renovering av befintliga 
belysningssystem (3)

Source: © Image courtesy of ponsulak
at FreeDigitalPhotos.net
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Presentationsanteckningar
Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/indoor_lighting_tbr.pdf and http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdf The criteria have focused on three aspects of public procurement: a. Lamps, either replacement lamps. b. Design of lighting. This may be new lighting for an entire building, either a new building or one that is being completely refurbished; or new lighting for a space or set of spaces. c. Installation of lighting. 



PRIMES
Rekommendationer: Tekniska specificationer (1)

 Lampor för byte i befintliga installationer ska ha ljusutbyte som är 
lika stort eller större än minimikravet på ljusutbyte för given relevant 
energiklass (enl. länk nedan)

 Lampor för nya och renoverade installationer ska ha ljusutbyte som 
är lika stort eller större än minimikravet på ljusutbyte för given 
relevant energiklass (enl. länk nedan)

 Lampor för nya och renoverade installationer, samt lampor bör byte i 
befintliga installationer, ska minst ha en viss livslängd (se tabell på 
sida 7 enl. länk nedan)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf)

Presentatör
Presentationsanteckningar
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdfSource: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdfVerification: Lamp label of the specified energy class or better. Products holding a type I ecolabel shall be deemed to comply, provided that this ecolabel fulfils the given requirements. Other appropriate means of proof will be accepted (manufacturer's lamp efficacy statement, a calculation showing that it equals or exceeds the minimum value for the stated energy class). Other appropriate means of proof will be accepted such as the result of lamp life testing according to the test procedure in EN 50285 (except for HID lamps and LEDs) or equivalent.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf


PRIMES
Rekommendationer: Tekniska specificationer (2)

 Om belysningen ska installeras i en hel byggnad får den högsta 
elförbrukningen i hela byggnaden, dividerat med byggnadens 
sammanlagda golvyta, inte överstiga vissa värden (se tabell sid 11 *) 
Om belysningen ska installeras i ett enskilt utrymme eller i en del av 
byggnaden får den högsta elanvändningen i utrymmet, dividerat 
med  den sammanlagda golvytan och med belysningsstyrkan i 
enheter på 100 lux, inte överstiga vissa värden (se tabell sid 12 *)

 Design och installation av belysningsstyrningssystem för sällan 
använda utrymmen, utrymmen som inte används nattetid eller 
helger; utrymmen med sidofönster som ska styras i rader parallellt 
med fönstren; kontor, konferensrum, klassrum och laboratorier ska 
styras av användare med strömbrytare; cirkulations- och receptions-
utrymmen med dagsljus ska styras med automatisk 
dagsljusavkänning

*http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf

Presentatör
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Tabeller I http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdfVerification (1): A calculation provided by the lighting designer showing the total power consumed by the lighting, including lamps, ballasts, sensors and controls, divided by the total floor area of all the indoor spaces in the building. The lighting designer should also show that the lighting meets the relevant performance standards in EN 12464-1, equivalent national standards or best practice guides, or those set by the public authority. Depending on the type of space and its requirements, these may include illuminance, uniformity, control of glare, colour rendering and colour appearance. Verification (2):The lighting designer shall provide a calculation showing the total power consumed by the lighting, including lamps, ballasts, sensors and controls, divided by the total floor area of the space, and by one hundredth of the illuminance in the space. Thus if the illuminance were 500 lux, the lighting power would be divided by the floor area and by 5. The illuminance used in the calculation shall be the recommended illuminance in EN 12464-1 or equivalent national standard, or the installed maintained illuminance if it is lower. If EN 12464-1, or the equivalent national standard, does not give a recommendation for the type of space, the installed maintained illuminance shall be used. Verification (3): The lighting designer shall provide a schedule showing the lighting controls to be installed in each space, with product descriptions or manufacturers’ datasheets showing their operation. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf


PRIMES
Rekommendationer: Tekniska specificationer (3)
 Anbudsgivaren ska för nya eller renoverade belysningsinstallationer 

tillhandahålla
 Monteringsinstruktioner för armaturer
 Instruktioner om hur lampor ska bytas ut och vilka lampor som kan användas i 

armaturerna utan att de angivna värdena för effekttäthet ökas 
 Instruktioner om drift och underhåll av belysningsstyrningssystem
 För närvarostyrningssensorer, instruktioner om justering av känslighet och 

tidsfördröjning samt råd om bästa sätt att justera systemet så att användarnas behov 
tillgodoses utan att elförbrukningen ökar alltför mycket

 För dagsljusavkänning, instruktioner om omkalibrering och justering, t.ex. för att ta 
hänsyn till ändringar av rummens utformning. 

 För strömbrytare med inbyggd timer, instruktioner om justering av släckningstider samt 
råd om bästa sätt att justera systemet så att användarnas behov tillgodoses utan att 
elförbrukningen ökar alltför mycket

 Anbudsgivaren ska vidta lämpliga miljöåtgärder för att minska och 
återvinna avfall som produceras under installation av nya eller 
renoverade belysningssystem. Alla lampor, armaturer och styrsystem 
ska separeras och skickas till återvinning enligt WEEE-direktivet om 
hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

Presentatör
Presentationsanteckningar
 RoHS-direktivet för elektrisk och elektronisk utrustning ?Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdfVerification (1): The tenderer is to provide written instructions to the contracting authority Verification (2):The tenderer shall provide a description setting out how the waste is to be separated, recovered or recycled. 



PRIMES
Rekommendationer: Tilldelningskriterier (1)

 Tilldelas ekonomiskt mest fördelaktiga anbud

 Extrapoäng om lampornas ljusutbyte är minst 110 % av 

minimivärde enligt tabell för kriterier 1A eller 1B *

 Extrapoäng delas ut om lampornas livstid uppgår till minst 120 % 

av minimivärde enligt tabell för kriterium 3 *

 Extrapoäng delas ut om lampornas livstid uppgår till minst 80 % av 

det minimivärde som anges för kriterium 4 *

Source: © Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

*http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf

Presentatör
Presentationsanteckningar
Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdfVerification: Manufacturer's lamp efficacy statement (lumens per Watt) and a calculation showing that it is at least 110% of the minimum value for the stated energy class. Verification: Result of lamp life testing according to the procedure in EN 50285 or equivalent, together with a calculation showing that the lamp life is at least 120% of the specified minimum value for that lamp type. Verification: Manufacturer's statement of lamp mercury content and a calculation showing that it is at most 80% of the specified maximum value for that lamp type. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf


PRIMES
Rekommendationer: Tilldelningskriterier (2)
 Tilldelas ekonomiskt mest fördelaktiga anbud
 I utrymmen där dimning skulle vara fördelaktigt 

delas extrapoäng ut i proportion till sammanlagda 
andelen elförbrukning i utrymmen som kan 
dimmas. Där ska dimbar belysning styras 
automatiskt så att belysningen, när installationen 
är ny och lamporna och armaturen är nya, kan 
dimmas för att ge den belysningsstyrka som krävs. 
Om utrymmet har dagsljus ska automatisk dimning
vid dagsljus tillhandahållas

 Extrapoäng delas ut om effekttätheten är mindre 
än 90 % av de värden som anges i tabellen för 
kriterium 1, eller alternativt om den normaliserade 
effekttätheten är mindre än 90 % av de värden 
som anges i tabellen för kriterium 2, se länken 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf

Source: © Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net
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Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdfVerification: The lighting designer shall provide a calculation showing the installed lighting power of the entire installation (including that consumed by lamps, ballasts, sensors and controls) when those parts of the lighting that can be dimmed are fully dimmed, divided by the installed lighting power when all lamps are at full light output. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf


PRIMES  
Miljömärkningar

 Miljömärkningar finns för lågenergilampor, 
LED-lampor och lysrör men inte för HID-
lampor

 I många länder finns märkning eller 
minimikrav på energiprestanda för olika 
komponenter i inomhusbelysning, främst 
driftdon (förkopplingsdon, ballast)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/indoor_lighting_tbr.pdfNote: For the time being, following a decision of the European Court of Justice from 2012 contracting authorities cannot simply refer to labels but have to define the sustainability requirements (their need) in detail. This will be much easier with the new Directives of 2014 which allow to refer to labels under certain conditions. According to the new Procurement Directives reference to eco-labels is allowed but if an enterprise has been unable to obtain the label on time, equivalent labels or other means of proof must be accepted by public purchasers. 



Kolding, Danmark
Goda exempel

Inledning
 Grön offentlig upphandling i Kolding började 1998 med att anta 

en kommunal policy – idag är den integrerad i upphandling av 
varor, tjänster och byggnation, i praktiskt taget 100 % av 
anbuden 

 Anbudsförfrågan för försörjning av innovativa, energieffektiva 
LED-lampor för inomhus- och utomhusbruk. För att små och 
medelstora företag (SME-företag) skulle ha möjlighet att vara 
med i anbudsprocessen delades anbudet in i tre undergrupper: 
lågvoltslampor, 230 V halogenlampor och 230 V halogenlampor 
med stift

© Photo courtesy by ICLEI
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Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue9_Case_Study24_Kolding_Lights.pdf 



Kolding, Danmark
Goda exempel

Tekniska specifikationer
 Inomhusbelysning

 Färgåtergivningsindex, Ra > 80
 Färgtemperatur (Kelvin) 2700–3000
 Ljusutbyte, allmänt (lumen/watt)> 50
 Ljusutbyte, effekt (lumen/watt)> 40
 Livslängd (timmar vid L70)> 20000

© Photo courtesy by ICLEI
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Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue9_Case_Study24_Kolding_Lights.pdf 



Kolding, Danmark
Goda exempel

Resultat
 http://www.smart-spp.eu/fileadmin/template/projects/smart_spp/files/Case_studies/EN_Kolding_SMARTSPP_Case-

Studies.pdf

Tilldelningskriterier
 Viktning:

 Livscykelkostnader 55 %, uppdelat på 
 inköpspris 35 % 
 livslängd 35 % 
 driftskostnader 30 %, 

 Ljusutbyte (lumen/Watt) 25 % 
 Färgåtergivningsindex 20 %

© Photo courtesy by ICLEI
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Source: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue9_Case_Study24_Kolding_Lights.pdf Peter to check for results!!

http://www.smart-spp.eu/fileadmin/template/projects/smart_spp/files/Case_studies/EN_Kolding_SMARTSPP_Case-Studies.pdf


PRIMES
Bra länkar

 Upphandlingsmyndigheten 
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-
hallbarhetskrav/

 EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av 
inomhusbelysning 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighti
ng_sv.pdf

 Topten, Naturskyddsföreningens konsumentsajt med 
topplistor över de energieffektivaste produkterna
http://www.toptensverige.se

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf
http://www.toptensverige.se/
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