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Sammanfattning
Enligt uppgifter från det tidigare Miljöstyrningsrådet (MSR) har Sverige, med över två miljoner
ljuspunkter det är, per capita, det högsta antalet installerade utomhusarmaturer i världen. Fast det
är inte helt gratis. Gatubelysning är en betydande utgiftspost för landets kommuner. Efter en
omfattande studie har MSR konstaterat att det Svenska belysningssystemet i våra kommuner är
mycket föråldrat och dagens utbytestakt är väldigt låg. ”Fler upphandlare behöver ställa krav för att
minska kostnaderna och energianvändningen långsiktigt,”säger Annie Stålberg, projektledare på
det fd MSR i en artikel på Upphandling 24. Många kommuner i Kalmar, Kronoberg och Blekinge är
i samma situation som de flesta andra svenska kommuner, dvs en stor del av den befintliga gatu,och parkbelysningen behöver moderniseras. Men vägen dit kantas av otydligt ansvar, brist på
styrdokument, brist på kunskap om ny teknik och nya möjligheter men ofta är det brist på både
personella och monetära resurser som sätter de största käpparna i hjulet.
På den Svenska marknaden finns det dock idag mängder av företag som utför energitjänster, dvs
en tjänst där energieffektiviseringen står i centrum. Dessa företag har stor kunskap om vilka
tekniska möjligheter som finns och kan också via olika kontraktslösningar, tex så kallade Energy
performance Contracts (EPC), finansiera renoveringen av befintlig belysning. Energitjänstesektorn
i allmänhet och EPC i synnerhet har dock, rätt och felaktigt, fått ett dåligt rykte i Sverige. De
slutsatser vi funnit är att:
-

Energitjänsteföretagen har historiskt haft svårt att se på projekten ur ett beställarperspektiv
Det har varit svårt att behålla engagemanget pga lång kontrakt
Det har saknats politisk styrning/övergripande i den egna organisationens styrning vilket innebär en
osäkerhet i processen och därmed svårt att hitta rätt prioriteringar.
Det har saknats en tydlig målbild/målsättning av hur bra projektet ska bli och även vilka
framgångsfaktorer/indikatorer som man ska mäta resultatet
o Man kopplar inte heller målen för projektet med de energi- och klimatmål som finns i organisationen
Det finns en kunskapsbrist avseende hur man beräknar lönsamhet och avkastning i samband med
energiprojekt vilket leder till felaktiga beslutsunderlag
Då marknaden för EPC och energitjänster är mycket liten kan små störningar/små problem verka mycket
större än vad det egentligen är, dvs att de stör hela marknaden.

Streetlight EPC är ett EU projekt i vilket Energikontor Sydost ska verka för att den Svenska
marknaden för energitjänster för gatu-, parkbelysning stimuleras. Via intervjuer och genom att
studera befintlig information har vi kommit fram till att projektet därför dels måste arbeta med att få
kommunerna att prioritera belysningsfrågan så att tillräckligt med resurser avsätts för att jobba med
detta. Till exempel så att ansvar är tydliga, befintliga styrdokument används och nya skapas samt
att upphandlarna får tillräckligt med tid att ta reda på mer om vilka upphandlingsmetoder och
beräkningsmodeller som gynnar EPC och andra energitjänster. Vi måste också arbeta för att
energitjänsteföretagen å sin sida förpackar sina erbjudanden så att kommunerna förstår vad de
ska efterfråga i upphandlingen för att få den lösning de eftersträvar, energitjänsteföretagen måste
också aktivt verka för att häva alla fördomar genom att visa på vilka fördelar kommunerna skulle få
genom att dra nytta av deras kunnande och kompetens samt hur pass snabbare
energieffektviseringsarbetet skulle kunna genomföras. Energikontor Sydost ska därför:
- Dra nytta av det intresse som kommunerna har kring belysningsfrågan och öka samverkan
mellan kommunerna för att sprida kunskap och erfarenheter
- Öka kompetensen hos upphandlare kring energitjänster och EPC via utbildning, seminarier och
samverkan med andra kommuner.
- Öka kompetensen om hos upphandlare och beställare hur man upphandlar gatu-, och
parkbelysning samt vilka möjligheter en modernljussättning kan ge.
- Samverka med andra projekt, andra aktörer samt energitjänsteföretagen för att stötta i arbetet
med att utveckla hållbara affärslösningar för belysningsprojekt och energitjänster.
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Summary
According to the Swedish Environmental Management Council (SEMCo)1, Sweden with its over
two million luminaries has, per capita, the highest number of installed outdoor luminaires in the
world. But nothing comes cheap. Street lighting makes up a significant cost in the budget for the
country's municipalities. In a nationwide study SEMCo pointed out that the Swedish lighting system
is very outdated and the exchange rate is very low. "More procurers needs to set the right criteria’s
to reduce costs and energy use in the long term," Annie Stalberg, at SEMCo pointed out in an
article on Procurement 24. Many municipalities in Kalmar, Kronoberg and Blekinge counties are in
the same position as most other Swedish municipalities, that is, a large part of the existing street, and park lights need to be modernized. But the municipality needs to deal with unclear
responsibilities, lack of policy documents, lack of knowledge about new technologies and new
facilities, and a lack of both human and economic resources in order to carry out the work.
On the other hand the there is a lot of companies (ESCOs) in the Swedish, that performs a various
number of energy services, that is, a service where the energy efficiency is central. These
companies have an extensive knowledge of the technical options available and they can also be
contracted through various solutions, such as so-called Energy Performance Contracts (EPC) to
finance the renovation of the existing lighting. Energy services in general and in particular the EPC,
however, right and wrong, has got a bad reputation in Sweden. The reasons we have found is:
• ESCOs have had trouble to see the deal/contract from the clients point of view
• It has been difficult to maintain the engagement because of the long contract
• There has been a lack of political management / general framework of the organization's governance,
which gives an uncertainty in the process and also makes it difficult to find the right priorities.
• There has been a lack of goals / objective of the project which leads to that no one now what success
factors / indicators to measure results by
o the goals of the project is rarely connected to the energy and climate goals in the municipality
• There is a lack of knowledge regarding how to calculate the profitability and returns associated with
energy services/EPC, leading to incorrect decision making
• As the market for EPC and energy services is very small, small disturbances / small problems seem
much bigger than it really is, that they disrupt the entire market.

Streetlight EPC is an IEE/EU project in which the Energy Agency for Southeast Sweden will
stimulate the Swedish market for energy services regarding street- and park lighting. Through
interviews and by studying existing data, ESS have concluded that our main goal will be to get the
municipalities to prioritize street lighting so that sufficient resources are allocated to work with it.
For example, they need to get the responsibilities clear, the existing regulatory documents used
and new ones created, and make sure that the purchasers receive sufficient time to find out more
about the procurement methods and contract models that favor the EPC and other energy
services. We must also work with the ESCOs, so that their business model contains clear and
simples offers to the client in order to give the client the solution they seek, the ESCOs must also
actively demonstrate the benefits of EPC and explain to the municipalities what they would gain by
taking advantage of the ESCOs knowledge and skills as well as how much faster the energy
efficiency work could be carried out. Energy Agency for Southeast will therefore:
- Take advantage of the interest that municipalities have for street lighting and increase the cooperation
between municipalities to share knowledge and experiences

- Increase the skills of purchasers around energy services and EPC through training, seminars and
collaboration with other municipalities.

- Increase the skills of at and buyers how to procure the street and park lighting and the opportunities a
modern lighting can provide.

- Interact with other projects, other stakeholders and energy service companies to support the efforts to
develop sustainable business solutions for lighting projects and energy services.
Swedish Environmental Management Council (SEMCo) merged with the Swedish Competition Authority on 1 July
2014
1
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Del 1 – Energitjänster och EPC
Kunskap om och förtroende för EPC i sydost och i Sverige
Kunskapen om EPC och andra former av energitjänster i Sverige och region Sydost är väldigt
varierande. Under 2008-2009 genomfördes det både nationellt och regionalt flertalet EPC projekt
främst vid renovering av fastigheter, men under senare har användandet av denna
upphandlingsmetod/kontraktsmetod minskats.
Generellt har EPC projekt idag (på grunder som både är rätt och fel) fått ett dåligt rykte i Sverige,
vid våra intervjuer deltagarna angett man anser att/tror att projekten inte lyckas för att:
- de är komplexa och gäller främst gäller enorma renoveringsprojekt
- de kräver en mycket stor kunskap i upphandlingsskedet
- det saknas konkurrens, eller att det är svårt att veta vilka som kan genomföra
energitjänsteuppdrag
- de långa kontrakten gör att både beställarens som energitjänsteföretagets engagemang i
uppdraget mattas av med tiden, ett problem är också att det omsätts personal i både leden
vilket leder till ett kunskapstapp.
Då man dock från Svenska myndigheters och EUs sida upplever att EPC och energitjänster har en
mycket större potential än vad som idag utnyttjas har därför konceptet utretts av flera instanser i
Sverige och kort sammanfattat, utifrån det material och de intervjuer vi tagit del av, har man funnit
bland annat följande aspekter som har lett fram till det dåliga ryktet:
- Entreprenörerna/energitjänsteföretagen har haft svårt att se på projekten ur ett
beställarperspektiv
- Det har saknats politisk styrning/övergripande i den egna organisationens styrning vilket
innebär en osäkerhet i processen och därmed svårt att hitta rätt prioriteringar.
- Det har saknats en tydlig målbild/målsättning av hur bra projektet ska bli och även vilka
framgångsfaktorer/indikatorer som man ska mäta resultatet
o Man kopplar inte heller målen för projektet med de energi- och klimatmål som finns i
organisationen
- Det finns en kunskapsbrist avseende hur man beräknar lönsamhet och avkastning i
samband med energiprojekt vilket leder till felaktiga beslutsunderlag
- Då marknaden för EPC och energitjänster är mycket liten kan små störningar/små problem
verka mycket större än vad det egentligen är, dvs att de stör hela marknaden.
Energitjänster i Sverige
Energitjänster är ett samlingsnamn för olika typer av tjänster som i grunden är någon form av avtal
eller överenskommelse för effektivisering eller hushållning av energianvändningen och där EPC är
en variant av många. Under 2013 publicerades en rapport från Energimyndigheten där man
definierar begreppet energitjänster beroende på vad tjänsten innehåller.
Kategorier av energitjänster och exempel på energitjänst:
• Information: Energistatistik, Visualisering, Utbildning
• Analys: Energikartläggning, Energiledningssystem, Tillsynsavtal, Facilitator

Gatubelysning & EPC

s. 5

•
•

Åtgärd: Energioptimering, Drift- och underhållsavtal
Avtal: Styrning med energibesparingsgaranti, EPC, Energisamarbete

Energitjänster delas också upp i direkta eller indirekta energitjänster, beroende på om
energieffektivisering åstadkoms direkt eller indirekt av den specifika tjänsten.
Användningen av energitjänster i Sverige har till största del skett inom bostäder och lokaler,
men det finns även energitjänster riktade mot både industri- och transportsektorn.
Energimyndighetens bredare definition av energitjänst gör att ett flertal typer av företag kan kallas
energitjänsteföretag t.ex. energibolag, teknikkonsulter, driftentreprenörer m.fl.

Erfarenheter från EPC projekt i Sverige
Det har genomförts flertalet EPC projekt i Sverige och flera av dem har följts upp i olika studier.
Svensk byggtjänst har identifiera att det i Sverige genomförts drygt 70 EPC-projekt avseende
renovering av byggnader. Ca 16 miljoner m2 har omfattats och den genomsnittlig energibesparing
20 -25 %. Läs mer om deras exempel.
Sammanställningar av vilka åtgärder är mest lönsamma finns bland annat på eef.se och andra
goda exempel. Energimyndigheten ger en del exempel i ett utbildningsmaterial från 2011.
På det avslutade EU projekt EESIs hemsida finns information från totalt 25 projekt som studerats
(14 i offentliga lokaler och 11 i industrilokaler) vilka tillsammans motsvarar ca 1 procent av den
totala offentliga lokalytan i Sverige. De genomsnittliga energieffektiviseringar som uppnåtts uppgår
till 22 procent för offentliga lokaler och 55 procent för industrilokaler. Swedish Environmental
Research Institute, jenny.gode@ivl.se, Tel: 0046-8-598-56-318
Exempel från Kalmar
I Sydost har bland annat Landstinget i Kalmar har genomfört ett energieffektiviseringsprojekt där
Siemens (Christer Porsvi, affärsområdesansvarig för region syd på Siemens) varit
huvudentreprenör. EPC projektet genomfördes 2006-2008 och omfattade 130 byggnader. Kalmar
kommun genomför under 2014 ett stort EPC projekt på flera av sina fastigheter. Utredningar inför
eventuella projekt har genomförts i Borgholms kommun men på grund av för höga kostnader har
arbetet avbrutits.
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Exempel (Effektivisering & finansiering)
I Grästorps kommun har man bytt ut större
delen av utomhusbelysningen till mer
energieffektiva armaturer. Det man gjorde var
att byta ut kvicksilver till högtrycksnatrium,
vilket har minskat energikostnaderna med över
50 %. Förutom lägre energikostnader så ger
utbytet även lägre underhållskostnader samt
ett högre ljusflöde.
För små kommuner, som exempelvis
Grästorp, vilka inte har möjlighet att
finansiera en sådan investering själva
kan detta alltså ske tillsammans med
entreprenören.
Grästorps kommun har man använt sig
av denna finansieringsmodell. Bild och
information har vi hämtat här.

Unik upphandling 2014
Ett alldeles nytt avtal hösten 2014 har slutits mellan Sala Heby AB och Philips avseende utbyte av
all offentlig befintlig belysning till LED belysning. I projektet kommer vi att följa det arbetet som sker
där.

Åtgärder och aktiviteter för att utveckla energitjänster i Sverige
Energimyndigheten, det tidigare Miljöstyrningsrådet, IVL, SKL är några av de myndigheter och
organisationer som genomfört projekt och studier för att utveckla marknaden för energitjänster.
Åtgärderna har syftat till att ge både beställare och leverantörer stöd. Bland annat har det deltas ut
investeringsstöd till kommuner och landsting, arbetsmetoder, mallar och verktyg har arbetats fram
lika så har genomförda projekt utvärderats för att erfarenheter ska kunna spridas. På nationell,
regional och lokal nivå har även utbildningar och seminarier genomförts för främst offentliga
beställare/inköpare.
De senaste satsningarna som genomförts är bland annat att Energimyndigheten under 2014
avsatte medel för miljöstudier som är direkt kopplade till en investering i energieffektivisering i
fastigheter och i byggnader. Syftet var att främja energitjänstemarknaden genom att adressera ett
marknadsmisslyckande där beställaren inte har tillräckligt med information om energianvändningen
och/eller sitt behov. Miljöstudien ska utreda hur sökande kan använda energitjänster vid en
investering för att åstadkomma en specifik effektivisering. Läs mer på Energimyndighetens
hemsida.
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Under 2013 delade Energimyndigheten ut ett utvecklingsstöd på 1,3 miljoner kronor till
Energieffektiviseringsföretagen, EEF, med syfte att EEF ska utvecklas till den branschorganisation
för energitjänsteföretag som man ansett behövs för att marknaden ska ta fart. Läs mer på EEFs
hemsida.
På energimyndighets hemsida finns en sammanställning av olika projekt som har genomförts för
att stimulera energitjänstemarknaden, Läs mer på Energimyndighetens hemsida.
Information, studier, broschyrer om energitjänster och EPC
Som ett led att utveckla energitjänster och EPC finns det mycket information att tillgå. Den svenska
Energimyndigheten och Miljöstyrningsrådet har under flera år gjort utredningar som fokuserat på
den svenska marknaden för energitjänster. Följande rapporter har hittills publicerats:
- 2008, ”Erfarenheter från EPC-projekt – en intervjustudie av Eva Dalenstam,
Miljöstyrningsrådet Mars 2009”. Slutsatser från studien är bland annat
o
o

o

o
o

o

o

-

2009, ”Vägledning för miljöanpassad upphandling av EPC”,
o
o

-

http://www.msr.se/PageFiles/2732/msr_vagledn_epc.pdf
http://www.milou.hutskane.nu/files/081029msromepc.pdf

2009, ”Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad
energianvändning på de svenska miljömålen”
o
o

-

Tidig politisk förankring är viktig,
Att ta bra fram statistik tidigt för både beslutsfattare, politik och entreprenör –
upphandlingsunderlaget kan/ska inkludera kundintervjuer, klimatkrav och man ska vara
noggrann och tydlig med utvärdering och kompetensprofiler - ta hjälpa av andra som
genomfört EPCprojekt
Viktigt att entreprenören fokuserar på kundens behov och att man ser varandra som
samarbetspartners i projektet. Noggranna analyser är avgörande samt att det finns tillräckligt
med personal
Via EPC projekt samlas flera småprojekt i en upphandling är positivt, det ger också en bra
bild av arbetet som kan presenteras för beslutsfattare och politiker.
När man valt att lägga in en utbildning av driftpersonalen som en del i epc projektet har det
varit mycket uppskattat och har lett till en fortsatt driftoptimering som personalen själva kan
genomföra. Den nya kunskapen leder till en ökad medvetenhet och att mer tid därmed leggs
på optimering vilket leder till att man sparar mer pengar.
Problem och fallgropar: beroende på hur länge entreprenören ska vara bunden till ett
kontrakt (uppföljningsfasen) efter arbetet slutförts finns det stor risk att intresset och
engagemanget avtar. Att arbetet kräver mer egeninsats än vad man räknat med.
http://www.msr.se/PageFiles/2732/MSR_Erfarenheter_EPC_2009.pdf

Ger tips och idéer på hur man ska använda EPC upphandlingar och projekt när man ska
beräkna/redovisa hur man uppnår miljömålen.
http://www3.ivl.se/rapporter/pdf/B1822.pdf

2010, ”Erfarenhetsutbyte kring energieffektivisering”
o

http://www.energimyndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Energiforum/Bergsmannen%201004.pdf

-

2011, ”Analys av den svenska marknaden för energitjänster“. Det man kom fram till då var
att
o
o
o
o
o

Marknaden för energitjänster har långt större potential än vad som hittills uppnåtts
Leverantörerna bör arbeta fram fler affärsmodeller och verka för större transparens
Beställarnas förståelse för vad energitjänster är och vad de kan leverera är kritiskt för
marknadens utveckling
Det finns ett behov av fler leverantörer inom komplexa energitjänster
Framförallt de större energibolagen bör ta ett ökat ansvar och höja aktiviteten inom
energitjänsteområdet
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-

2013, ”Energitjänster i Sverige – Statusrapport för tjänster för energieffektivisering”. Här
konsterarar energimyndigheten bland annat att:
o

o

o

o

-

En viktig aspekt gällande förtroendefrågan är att endast ett fåtal dåliga erfarenheter från
energitjänsteprojekt kan leda till att en del blir skeptiska mot energitjänsteföretag och deras
tjänster. Det är således viktigare att skala upp projekten snarare än att låta enstaka fall
skada förtroendet.
I tidigare studier har vissa bestämmelser i lagen om offentlig upphandling, kommunallagen
och konkurrenslagen upplevts som problematiska för energitjänstemarknaden, vilket bör
utredas djupare i framtiden.
Följande exempel på andra hämmande faktorer är:
 Otillräcklig marknadsföring
 Kortsiktiga ägarförhållanden och organisationer
 Att hyresgäster i kommersiella lokaler ofta själva står för energikostnaden, inte
fastighetsägaren
 Oklara redovisningsprinciper
 Juridiska oklarheter
 Få aktörer inom specifika marknadssegment
Specifika områden där Energimyndigheten bedömer att mer information och transparens
behövs är:
 Kvalificeringskriterier för leverantörer som måste vara rimliga men tillräckliga.
 Förfrågningsunderlag måste vara inriktade mot beställarens behov.
 Utvärderingskriterier måste ge beställaren verklig kontroll över projektets
ekonomiska och tekniska ramar.
 Avtalen måste vara utformade så att de underlättar samarbete, ger gemensamma
incitament och levererar mot kundens behov.

2013, ”Certifiering av leverantörer av energitjänster”.
o Slutsats att ett frivilligt certifieringssystem ska införas som ska samordnas med
befintliga system. Dock visar utredningen att för komplexa avtal såsom EPC är det
inte aktuellt att utforma ett system för certifiering eftersom det dels riskerar att
hämma utvecklingen av nya affärsmodeller då marknaden är begränsad till ett fåtal
leverantörer, dels finns det svårigheter med att sätta kriterier för helheten. (artikel 16
i Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU))

Under 2013 och 2014 arbetar man på Energimyndigheten vidare på ytterligare en rapport som
tittar på finansieringsmöjligheter.
Intressant och matnyttig information finns även att hitta på Euprogrammet IEEs hemsida på sidan
om Energy performance contracting in the European Union samt från eu projektet http://www.estreetlight.com/ som endast fokuserade på EPC och utomhusbelysning

Energitjänsteföretags tillgänglighet
Utifrån Energimyndighetens definition av energitjänster inom vilken energitjänster delas upp i fyra
huvudkategorier; information, analys, åtgärder, avtal finns det massor av företag i Sverige som
erbjuder denna typ av tjänster. Det är allt från stora konsultföretag, energibolag, energi- och
klimatrådgivare – dvs någon som levererar en tjänst med det indirekta eller direkta syftet att
åstadkomma effektivare energianvändning hos beställaren, samt att tjänsten är kommersiell och
har som syfte att generera ekonomisk vinning för leverantören. Utifrån denna definition finns det
därför mängder av företag som arbetar inom energitjänstesektorn i Sverige.
När det gäller företag som arbetar med EPC har Svensk byggtjänst identifierat Siemens, Schneider
Electric och Caverion som de största EPC-aktörerna i Sverige avseende fastighetsrenoveringar.
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Se exempel från Schneider. YIT och Philips är två andra företag som även genomfört uppdrag som
omfattar energieffektivisering av belysning. På energitjänsteföretagens branchorganisationen
Energitjänsteföretagen (EEF) finns en sammanställning av deras medlemmar - läs mer vilken är en
god sammanställning av aktiva företag som både arbetar med energitjänster i dess vida
bemärkelse samt EPC. Där finns även Ahlsell • Aton • Extronic • TD Light Sweden som aktörer
inom belysningsbranschen. För de små och medelstora företagen som finns i regionen lika så för
energibolagen finns det också möjligheter att vara med och lämna anbud på denna typ av
upphandling beroende på vilka krav som ställs på tjänsten.
I ett pågående projekt mellan Blekinge Tekniska högskola och Auralight kommer det utredas hur
ett företag bör arbeta (profil, utbildning, tjänster etc) för att på ett effektivt och kvalitativt sätt
erbjuda belysning som en tjänst.
Finansieringen av energitjänster och energitjänsteföretag
Energimyndigheten skriver följande om finansiering. Ofta jämställs EPC med
tredjepartsfinansiering. Detta är felaktigt då tredjepartsfinansiering endast är en tjänst som
entreprenörerna tillhandahåller. Finansieringsmodellen ska alltid vara frikopplad från den
besparingsgaranti man köper. Det går bra att finansiera ett EPC-projekt på vanligt sätt genom
banklån, med egna medel eller genom leasing. De åtgärder som genomförs ska i huvudsak
finansieras av garanterade driftkostnadsreduktioner och samarbetet upphör då projektet är
avbetalat. Projektet kan finansieras på flera olika sätt, och finansieringsformen ska inte vara knuten
till besparingsgarantin. Ett EPC-projekt är alltid lönsamt för fastighetsägaren om den årliga
besparingen är större än den årliga kapitalkostnaden.
Utifrån de diskussioner som förts med energimyndigheten och andra aktörer i Sverige kan man
konstatera att finansiering av energitjänster, EPCkontrakt Sverige skiljer från övriga EU. Generellt
har de offentliga aktörerna möjligheter att få bättre lånevillkor än energitjänsteföretagen varvid
projekten blir mindre kostsamma om den offentliga aktören själv tar lånen istället för
energitjänsteföretaget. Energimyndigheten påpekar också att det är svårt att dra generella riktlinjer
för finansiering av energitjänster då varje projekt är unikt och att finansieringsmodellen måste
projekt anpassas. Energimyndigheten arbetar 2013-2015 med att vidare utreda
finansieringsmöjligheterna.
Det finns dock finansieringsinstitut som ger lån till energitjänsteprojekt som tex EPC tex
http://www.delagelanden.com/ ett företag med rötter i Nederländerna, vilka bland annat finansierat
projekt som Philips deltagit i.
Energitjänster ur juridiskt perspektiv
Redan 2009-12-08, konstaterade statliga Miljöstyrningsrådet att det var tillåtet att använda EPC,
Energy Performance Contracting, för upphandling av energieffektiviseringsprojekt. Rådet hade
granskat de juridiska aspekterna av kontraktsformen då Stockholm Stad beslutat att stoppa ett
EPC-projekt eftersom man inte var säkra på att den här typen av upphandling var laglig. Läs mer.
Energimyndigheten skriver senare under 2013, avseende de juridiska aspekterna, i ”Energitjänster
i Sverige – Statusrapport för tjänster för energieffektivisering” (ER 2013:22) att ”/…/ I tidigare
studier har vissa bestämmelser i lagen om offentlig upphandling, kommunallagen och
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konkurrenslagen upplevts som problematiska för energitjänstemarknaden, vilket bör utredas
djupare i framtiden”.
2011 Genomförde Energimyndigheten en utbildning där, material och samtal har dokumenterats i
”Energieffektivisering och garanterad energibesparing
- Dokumentation från Energimyndighetens kurs”. Vid denna utbildning deltog Jan-Erik Falk, som
är jurist med utbildningserfarenhet inom offentlig upphandling och konkurrensrätt på nationell och
internationell nivå. Han har även skrivit lagkommentarer, artiklar och böcker i ämnet. I
dokumentationen sammanfattas hans föredrag så här:
Jan-Erik ville ”/…/ visa att upphandlingar kring energitjänster och EPC kan vara både transparenta
och förutsägbara för alla parter../…/ Enligt Jan-Erik Falk är lagen om offentlig upphandling i
grunden ett utmärkt verktyg, både för offentliga och privata beställare.
– Lagen bygger på en strukturerad logik, rätt använd hjälper den beställaren att göra rätt. Tidigare
fanns det en osäkerhet kring incitamentsupphandlingar men efter en rättslig prövning är det
numera få som överklagar ett tilldelningsbeslut.
Ett av råden till beställare av EPC-projekt ville Jan-Falk betona lite extra.
– Undvik optioner i upphandlingen, lösningen är juridiskt tveksam och därmed ökar risken för att
hela upphandlingen överklagas. Det är bättre att lägga in en klausul om att ni ska ha
avbeställningsrätt på föreslagna åtgärder i avtalet.
Han lyfte även fram att en incitamentsupphandling inte handlar om att hitta den entreprenör som
lämnar det lägsta priset. Här handlar det istället om att välja ut den leverantör som totalt sätt
garanterar den bästa ekonomiska avkastningen.
– Det spelar ingen roll vad leverantören kostar per timme. Om energitjänstföretaget tjänar pengar
på ett gott arbete är det bara en fördel även för beställaren. Tanken med ett EPC-projekt är att
båda parter ska bli vinnare. /…/”

Trygghet för beställaren att finna pålitliga energitjänsteföretag
Under 2013 har Energimyndigheten på Regeringens uppdrag undersökt behovet av ett
certifieringssystem eller motsvarande kvalificeringssystem för leverantörer av energitjänster. I sin
utredning förslog Energimyndigheten ett frivilligt certifieringssystem under ackreditering på
personnivå för energitjänsterna energianalys, energirådgivning, energikartläggningar, drift och
underhåll samt serviceavtal. Komplexa energitjänster i sin helhet eller genomförande av direkta
energieffektiviseringsåtgärder bedöms inte aktuella att inkludera i nuläget. Läs mer. I
utredningsarbetet kring hur implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet (artikel 7) har
energimyndigheten även tittat på utveckling av frivilliga avtal för energibolag och
energitjänsteföretag, kvotsystem m.m.
Arbete som är på gång för att skapa en tryggare marknad
SIS har hittills tagit fram en standard där syftet med denna är att ge vägledning både till mottagare
och leverantörer av energieffektiviseringstjänster. Energieffektiviseringstjänster - Definitioner och
krav. Läs mer.
EU projektet Transparense startade i april 2013 och kommer att pågå till december 2015. Målet
med Transparense-projektet är att öka transparensen och förtroendet för EPC (Energy
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Perfomance Contracting) på den europeiska marknaden. En av huvudaktiviteterna i projektet är
utveckling av en gemensam europeisk Code of Conduct, uppförandekod, för EPC-projekt samt
framtagande av nationella strategier för denna. I EPC-uppförandekoden ska grundläggande
principer för förberedelse och genomförande av EPC-projekt definieras. Att EPC-projekt genomförs
i enlighet med EPC uppförandekoden ska garantera kvalitet i projekten. Genom att en stor andel
EPC-leverantörer (ESCO:s), anammar de principer som finns i uppförandekoden så förväntas
förtroendet för EPC att öka hos potentiella kunder.
Även EEF, energieffektiviseringsföretagen arbetar med att systematisera en arbetsmetod för att
skapa säkrare energitjänster.
Att upphandla energitjänster
Brist på kunskap, rutiner, styrdokument och politiska beslut ses som de största hindren vid
upphandling av energitjänster och inte själva upphandlingen/kontrakten i sig. Vid intervjuerna som
genomförts har flera aktörer har lyft upp är att det saknas enkla guider och tips för hur man
genomför EPC projekt på mindre objekt. Kunskapen om tidigare genomförda projekt ligger också
ibland mer hos beställaren istället för upphandlare/inköpare varvid kunskap om att över
erfarenheter till andra projekt uteblir.
Samverkan mellan beställare och upphandlare/inköpare behöver också vara god och kanske
skiljer sig en del åt vid upphandling av energitjänster jämfört med andra typer av upphandlingar,
detta då det ofta rör sig om komplexa upphandlingar med mycket tekniska inslag.
Flera av den intervjuade upplever att LOU är jättebra i grund och botten, men det LOU leder till att
upphandlingarna inte ser till att man får det men behöver/önskar. Man upplever att det i många fall
handlar mer om tur än rätt kriterier om upphandlingen är lyckad eller inte.
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Del 2 – Utomhusbelysning och
energieffektivisering
Offentliga aktörers ansvar för planering av utomhusbelysning i offentliga miljöer innebär ett stort
ansvar. Belysningen ska vara energieffektiv och ska vara en viktig del i att skapa levande
stadskärnor och trygga, lättorienterade miljöer både i stad på land. Många belysningsägare står
nu inför en omfattande renovering av sin utomhusbelysning, dels som en följd av ekodesigndirektiv
men också dels för att belysning är ett prioriterat område då energibesparingen kan vara väsentlig
och därmed blir en viktig åtgärd för att nå uppsatta mål för energieffektivisering.
Utomhusbelysningen har beräknats utgöra ca 25 % av utgifterna för drift och underhåll i svenska
kommuner och är därmed den näst största posten i kommunernas budget för drift och underhåll
(Miljöstyrningsrådet 2013). Att därför ersätta gammal armatur med energisnålare är ett
lättmotiverat och effektivt sätt för kommunerna att minska sina utgifter, något som är särskilt
angeläget i tider då elpriset väntas stiga. Det finns framtagna LCC (livscykelkostnad) kalkyler av
miljöstyrningsrådet som skall handleda offentliga upphandlare att välja rätt investering utifrån
investeringskostnad och drift och underhåll (Miljöstyrningsrådet 2013).
Ägarstruktur gatubelysning i Sverige
Ägarstrukturen avseende gatu- och parkbelysning är uppdelad på dels kommunnivå och dels på
nationell nivå och i vissa fall är det en vägförening, fastighetsägare eller markägare som hanterar
belysning. På kommunnivå kan det vara kommunerna själva som äger belysningen eller så ligger
ansvaret på ett kommunalt energibolag (Kalmar kommun) i vissa fall ägs den kommunala
belysningen av tex Eon (Borgholms kommun) eller en extern part (Torsås kommun). I flera fall
pågår förhandlingar som syftar till att kommunen ska ta tillbaka belysningen. Uppdraget att sköta
underhåller är ofta upphandlat.
Den andra delen av belysningen av våra svenska riks- och länsvägar ansvarar Trafikverket för, i
vissa kommuner utgör trafikverkets vägar de centrala vägarna (Borgholm och Mörbylånga) genom
ett samhälle vilket kan försvåra hanteringen och ambitionen vad det gäller kommunens belysning.
Trafikverket har underhåll av belysningen dels i egen regi och dels upphandlad.
I Sverige finns omkring 2,5 miljoner ljuspunkter på det kommunala gatunätet och mellan 150.000
och 175.000 längs det statliga vägnätet.
Belysning i Sverige
I Sverige används uppskattningsvis 14 TWh för belysning. Om byten sker till idag känd och
beprövad teknik finns en besparingspotential på 50 % dvs. ca 7 TWh, detta utan att göra avkall på
funktion och kvalitet. (Siffror från 2011, uthållig kommun)
Exempel på energieffektiviseringsarbete i Sverige
Jönköpings kommun arbetar strategiskt med sin belysning. På Jönköping Energis hemsida kan
man läsa följande. ”Sammanlagt byter vi ca 5 000 lampor varje år, men det kommer att minska
framöver. Alla de 10 000 kvicksilverlampor, som funnits i gatu- och parkbelysning sedan 1960-
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talet, ska nämligen vara utbytta till 2015, då denna lampa fasas ut. I de allra flesta fall ersätts
lamporna med LED-belysning som håller mycket längre och sparar mycket energi. I januari 2013
gick det åt 73 000 kWh mindre el till gatubelysningen än året före.” Se även kommunens hemsida.
Karlskrona kommun har 14 600 lampor för att lysa upp gator, vägar, gång- och cykelbanor, tunnlar,
anläggningar och parker. Sedan år 2002 pågår arbetet med att byta ut gamla armaturer med
kvicksilverlampor till nya armaturer med högtrycksnatrium. På så sätt får de bort det farliga
kvicksilvret och energiförbrukningen blir lägre. De nya lamporna har också en längre livslängd,
cirka 12 år, vilket gör att de sparar in på kostnaden för byte av lampor.
LED teknik i regionen
Vad det gäller LEDteknik för gatubelysning finns det några olika vägar, GCvägar som använder
detta. Mörbylånga kommun har några på prov på en GCväg i Färjestaden, de drivs via solceller
och de är rörelsestyrda, inköpspriset var 17 000 kr/st. I Kalmar kommun är 3-5% av 12 000 lampor,
LED.
Ölandsbron
Ölandsbron har fått en belysning, som är adaptiv, vilket innebär att den anpassar sig efter hur
trafiksituationen är. När det exempelvis är dålig sikt, mycket trafik eller halt lyser det mer och när
det är lite trafik och säkra trafikförhållanden lyser det mindre. Enligt Trafikverket är detta den första
anläggningen i sitt slag i Sverige och bland de första i världen.
Efter 40 år sedan invigningen av Ölandsbron 1972 var det dags för en grundlig översyn av
armaturer, kablar och egentligen allt som har med belysningen att göra. I juni 2013 var arbetet
slutfört och resultatet är 412 nya armaturer med LED-belysning och styrsystem som gör
belysningen adaptiv. Tekniken är ny för Sverige och bland de första i världen. Det finns visserligen
anläggningar med varierande ljusstyrka på andra håll, men då handlar det om styrning efter
kalender eller klocka.
Det som gör belysningen på Ölandsbron unik är att ljusets styrka styrs i realtid via uppgifter från
Trafikverkets system, till exempel väderstationer och trafikövervakningssystem. I och med att
Ölandsbron har variabla hastighetsgränser finns redan bra tillgång till data som kan användas för
att ställa in ljuset.
Det finns idag 29 stycken variabla hastighetsanläggningar och bedrivs som försöksverksamhet i
Sverige sedan 2003. Det finns olika typer av anläggningar och tillämpningsområden. Dessa är
främst korsningsanläggningar, väderstyrning och trafikflödesstyrning men också fotgängarstyrda
anläggningar förekommer. Ölandsbron har sedan 2006 variabel hastighet mellan 50 upp till 90
km/tim beroende på väder/väglagsförhållanden och trafikmängd. Indata analyseras per automatik
och hastighetsutmärkningen ändras efter bestämda gränsvärden. År 2008 började belysningsanläggningen nå sin tekniska livslängd och planering för utbyte påbörjades. En utredning gjordes
för att finna den mest lämpliga belysningsprincipen baserad på underhåll och energieffektivitet,
inkluderat tester av fem fabrikat med lågplacerad (räckeshöjd) belysning. Denna lösning fungerade
dock inte på grund av nedsmutsning, bländning och dålig ljusfördelning. Studien kom fram till att

Gatubelysning & EPC s. 14

LED belysning på existerande belysningsstolpar var det bästa alternativet. År 2012 gjordes en
upphandling och i förfrågningsunderlaget fanns krav på styrning av belysning utifrån data från den
variabla hastighetsanläggningen med fyra belysningsnivåer (adaptiv):
LÅG vid lite trafik och bra förhållanden 0.3 cd/m².
MEDEL under större delen av tiden.0.5 cd/m².
STANDARD när det är mycket trafik, halka och/eller dålig sikt0.65 cd/m².
DIREKT då manuellt styrd hastighet behövs, exempelvis vid extrem väderlek eller olycka
0,8 cd/m².
Läs mer!
•
•
•
•

Fler energieffektiviseringsprojekt
Intelligent gatubelysning i Göteborg sparar ström och håller längre
Ny gatubelysning sänker elnotan i Örnsköldsvik
Ny belysning ger bättre tunnelmiljö och här
Plasmalampa i Kalix väcker intresse i pressen
Ny gatubelysning på gång – genomgång av flera olika försök 2009 (SKL)
Light in public space
2010 - Göteborgs smarta gatlyktor ett gott nationellt exempel

Årliga elförbrukningen för väg- och gatubelysning per belysningspunkt
VTI har gjorde 2013 på uppdrag Energimyndigheten, en intervjustudie i Sverige avseende väg- och
gatubelysningen. (Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i
svenska kommuner) I deras studie har följande resultat tagits farm avseende beräkning av den
årliga elförbrukningen för VGB per belysningspunkt. Studien visade, förutom för en kommun, en
variation från 240 till 440 kWh (Tabell 2). Samtliga kommuner med relativt sett låg användning
(<300 kWh/belysningspunkt och år) var små kommuner. I en medelstor och två stora kommuner
var elförbrukningen medelstor (300-400 kWh/belysningspunkt och år) medan elförbrukningen var
relativt sett hög (>400 kWh/belysningspunkt och år) i fem av de medelstora och i de stora
kommunerna.

I sydost länen är samtliga kommuner av liten eller mellanstor karaktär
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Drifttimmar/drifttid
Gatu- och vägbelysning är normalt tänd cirka 4 000 timmar under året, men drifttiden kan variera
något beroende på väder.

Vilka uppfattningar finns om LED-gatubelysning
Åsikterna om LED varierar, många upplever att det är en obeprövad teknik och att det är höga
investeringskostnader. Däremot är man intresserad av att kombinera nya lyskällor, så som LED,
med styrningstekning, dimmring m.m. så man vill se olika helhetskoncept för olika
belysningsbehov.
Energikontor Sydost kommer att genomföra utbildningsinsatser för att höja kompetensen inom
belysning i regionen under projektets genomförande.

Kunskap om utfasningsprocessen
Kunskapen om energidesign direktiven och utfasningsprocessen avseende olika belysningskällor
är ganska god i kommunerna, dock är den uppdelade ägarstrukturen på utomhus belysningen
problematisk i flera fall. Många har genomfört utbyte av belysning redan, men flera kommuner
saknar belysningsstrategier, belysningsplaner för att strategiskt kunna arbeta med dessa frågor.
Andra juridiska aspekter som påverkar utvecklingen av EPC-marknaden för gatubelysning t.ex.
implementering av andra EU-direktiv, föreskrifter angående ljusföroreningar är inget som påtalas
dock är ansvarsfrågor för gatubelysningsoperatörerna ett problem i flera kommuner.
Energimyndighetens hemsida.
Övrig information om upphandling av utomhusbelysning
Vägledning för miljöanpassad utomhusbelysning, Miljöstyrningsrådet
Mer bra från miljöstyrningsrådet
LCC för utomhus belysning, Miljöstyrningsrådet
Kriteriebiblioteket, Produktgrupp Utomhusbelysning, Miljöstyrningsrådet
Upphandlingsguide för utomhusbelysning, Belysningsbranschen
Mer bra från Belysningsbranschen
En säkrare framtid, Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning,
Belysningsbranschen
Handla upp och köpa in belysning, Energimyndigheten
LCC för utomhusbelysning, Energimyndigheten
Goda exempel, Energimyndigheten
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Del 3 – Stimulera och utveckla marknaden för
energitjänster, EPC och utomhusbelysning
Möjligheter att söka investeringsstöd
En möjlighet för att stimulera en marknad är att staten och/eller EU tillsätter olika former av
finansiellt stöd. När det gäller möjligheter att söka stöd för belysningsprojekt finns det idag pengar
för att förbereda en investering (ELENA, Horizon, strukturfonder – PDA) men inget
investeringsstöd för själva genomförandet. Då valet 2014 innebar ett regeringsskifte och det
därmed kan innebära en förändring avseende de nationella stöden kan situationen komma att
förändras inom den kommande mandatperioden. Tax har det diskuteras att det tidigare KLIMP och
LIP kan komma att återinföras via KLOKA och detta kanske kan ge nya möjligheter.
Annan form av stöd
Att stötta energitjänsteföretagen på olika sätt är en annan möjlighet. Via Streetlight EPC kommer
Energikontor Sydost att ge en viss sorts stöd. Andra möjligheter som pågår i dag är ett projekt som
BTH driver via KK-stiftelsen mad Auralight där man ska stötta företaget genom att utarbeta nya
former av leverantörsdialoger som en del i EPC projektet, vilket kan skapa en bättre förutsättning
för att öka marknaden för tjänsten.
Stort intresse
Intresset för belysningsfrågorna är stort och detta ska vi dra nytta av inför det kommande arbetet.
Detta genom att anordna seminarier och utbildningar så att den offentliga sektorn och
leverantörerna får ett informationsutbyte avseende behov, önskemål och möjligheter att lösa dessa
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