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Detta är Energikontor Sydost

• Offentligt ägd
• Kommuner

• Regioner/regionförbund

• Landsting

• Utan vinstintresse 

• Finansieras huvudsakligen av 
medel från svenska myndigheter 
och EU

Kronoberg Kalmar

Blekinge



Expertis, samverkan och stöd

Våra insatser ske leda till att: 

• användningen av förnybar energi ökar 

• att energi används smartare och att

• behovet av energi minskar 

i bostäder, lokaler, industri, service och 
transporter. 



Projekt: Energieffektiv inomhusbelysning

Inom EU (IEE) projektet Streetlight EPC ska 
Energikontor Sydost

• Informera och utbilda 
• Energieffektiviseringstjänster/EPC
• Upphandling
• Teknik

• Starta nätverk och samverkan

• Handla upp belysning som en 
energitjänst
• Möjlighet att arbeta tillsammans med oss!!

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet 

speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska 

kommissionen ansvarar för hur informationen används.



Projekt: Energieffektiv utomhusbelysning

Besök vår hemsida för mer information 
om:

- Belysning

- Energitjänster/EPC

- Bilder från belysningsdagen

och mycket, mycket mer! 

www.energikontorsydost.se/energitjanster-epc

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet 

speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska 

kommissionen ansvarar för hur informationen används.



Stöd och hjälp

Energikontor Sydost erbjuder tillsammans 
med olika experter utbildningar, seminarier 
mm

Tillhandahåller verktyg
• http://www.energikontorsydost.se/dokument

• http://www.streetlight-epc.eu/

Tar fram utbildningsmaterial
• http://www.primes-eu.net/use-our-

findings/utbildningsmaterial-om-energieffetkivisering/

http://www.energikontorsydost.se/dokument
http://www.streetlight-epc.eu/
http://www.primes-eu.net/use-our-findings/utbildningsmaterial-om-energieffetkivisering/


Exempel på verktyg

Checklista och 
datainsamlingsblad finns för 
- Gatubelysning
- Inomhus belysning



Goda exempel

Egna och andras inspirerande arbetet
• http://www.energikontorsydost.se/inspirerande-exempel

Vi fyller på löpande och tar gärna emot information från ert 
arbete. 

Ju mer vi lär av varandra desto bättre blir nästa projekt och 
desto mer tid och pengar sparar vi. 

http://www.energikontorsydost.se/inspirerande-exempel


Erfarenheter från våra projekt

Utse en belysningsansvarig
För att:

alla belysningsanläggningar måste ses som en helhet 
för att kunna bedöma 

- Kvalitet

- Kostnader för energi

- Kostnader för drift

- Kostnader för underhåll

Någon måste ha koll och driva frågan

Någon måste ta emot klagomål och 
utvecklingsförslag, 

Ha gärna en belysningsgrupp 
För att:

Alla ska arbeta mot samma mål behöver man träffas 
ibland och diskutera, planera

- Hållbarhet, energi, miljö

- Arbetsmiljö, hälsa, trygghet

- Produktion

- Drift och underhåll

- Ekonomi och budget

- Design, arkitektur, landskapsarkitekt 

- Nyinstallation och renovering



Erfarenheter från våra projekt

Ha ett mål och en plan för er 
belysning
Övergripandeplan för att:

Ni måste veta varför ni belyser, för vem och i vilket 
syfte. I den verksamheten/kommunen 
övergripandeplanen kan ni bestämma om ni ska vara 
bäst på något… i kommunen, i branschen i landet

Ni kan beskriva vad som ska prioriteras i era 
belysningsanläggningar och projekt 

• Energieffektiv
• Billig
• Lite underhåll
• Innovativ
• Varumärkesbyggande, landmärken, 
• Trygghet, trivsamt 
• Osv

Ha ett mål och en plan för er 
belysning
För enskilda projekt för att:

Ni måste titta på lokalens, platsens användningsområde, 
målgruppen, vad ni ser att en bättre belysnings kan bidra 
till mm.

För att kunna handla upp ett projekt behöver 
leverantören veta vad ni vill lägga pengar på och vad 
ni vill spara in på. 

En belysningsanläggning ska finnas under långtid så 
det behöver bli rätt från början. 



Erfarenheter från våra projekt

Hållbarhetskrav
• Tänk på att ni vid renovering och nyinvestering 

har möjlighet att bidra till mer eller mindre 
miljöpåverkan

• Att tillverka nya produkter kräver alltid energi 
och nya resurser i form av material

• Bestäm hur er verksamhet ska förhålla sig till 
hållbarhetsfrågorna och vad som är viktigt för er
• Energi LCC perspektiv
• Produktionsförhållanden
• Material val
• Livslängd LCC perspektiv
• osv



Erfarenheter från våra projekt

Identifiera de egentliga behoven för 
varje belysningsanläggning
För att 

• Vad behöver elever i just detta klassrum

• Vad behöver kontorspersonal i denna miljö

• Etc… 

När ni vet era mål (hur bra ni ska bli), vilka 
prioriteringar ni ska förhålla er till och vilka 
behov som måste uppfyllas då….. Tittar vi på 

• Befintliganläggning - hur den kan användas 
(kan vi förbättra modifiera det vi har), fel, 
brister och klagomål, vad är man nöjd med i 
dag

Sen tittar man på

• Vilken teknik behövs för att lösa de behov 
man har – armaturer,, ljuskällor, styrsystem, 
solavskärmning, dagsljusinsläpp osv… 



Garanterad energibesparing
En del i att byta till ny belysning är ofta att spara 
energi.

Att tillämpa garanterad energibesparing kopplat med 
en LCC och en energianalys av anläggningen ger en 
garanti om att tekniken måste hålla vad den lovar. 

Samarbeta med andra internt och 
externt
Samplanering av olika projekt kan ge många 
stordriftsfördelar

• Det kan vara andra renoveringsarbeten internt

• Det kan vara samplanering med andra aktörers 
arbeten



Studiebesök 
– vid belysningsdagen i Hultsfred

Studiebesök på demonstrationsanläggning:

• Emåmejeriet i Hultsfred har Emåmejeriet 
byggt en förgasare som ger både el och värme 
till industriprocessen.

LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small 

scale CHP

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

