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Förord 
Denna rapport har författats av Annika K. Jägerbrand, Kerstin Robertson, Hans B. 
Andersson, belysnings- och energikonsult, samt Lennart Folkeson, inom ramen för 
projektet ”Beslutsprocesser och planering för energieffektivare väg- och gatubelysning” 
(VTI projekt 50750, dnr 2010/0590-24).  

Projektet initierades av projektledaren (Annika K. Jägerbrand) och har utförts på 
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Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i 
svenska kommuner 
av Annika K. Jägerbrand, Kerstin Robertson, Hans B. Andersson och Lennart Folkeson 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Trots att det under många år har funnits betydligt energieffektivare väg- och gatu-
belysning (VGB) att tillgå på marknaden än den belysning som idag dominerar i 
svenska kommuner, sker det relativt få ny- och reinvesteringar i sådan energieffektivare 
och modernare belysning. 

Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som utgör hinder respektive 
drivkrafter för ny- och reinvesteringar i energieffektivare VGB genom att analysera 
planerings- och beslutsprocesser, ansvarsfrågor och aktörer i ett antal svenska 
kommuner. Vi undersökte hinder och drivkrafter i 12 svenska kommuner av olika 
storlek genom att intervjua de ansvariga för VGB.  

Vår undersökning visar att de studerade kommunerna har varierande grad av energi-
effektiv VGB och olika andel kvicksilverbelysning kvar. De skiljer sig också åt avsevärt 
i hur de organiserat ansvarsfrågor, beslutsprocesser och hur de arbetar strategiskt med 
energifrågor.  

Andelen kvicksilverbelysning och årlig elförbrukning per belysningspunkt var lägre i de 
små kommunerna jämfört med de mellanstora och stora kommunerna. Dessutom, av de 
studerade kommunerna hade de fyra minsta varit snabbast med att byta ut kvicksilver-
belysningen. 

De kommuner som hade störst andel kvicksilverbelysning kvar i VGB hade inte 
samordnat frågan om VGB med någon annan strategisk fråga såsom energi, miljö eller 
trygghet. Dessa kommuner hade ett rent tekniskt och funktionellt synsätt på VGB och 
bytte endast armaturer då de gamla tjänat ut, så det strategiska obligatoriska arbetet med 
energiplaner verkade endast ha en begränsad effekt på reinvesteringsbesluten för VGB.  

Det verkar som att det kan vara ett hinder för förnyelse när ansvaret för planeringen och 
förnyelsen av VGB läggs ut på entreprenad, exempelvis när ansvarsfrågor delas mellan 
kommunens organisation och en extern organisation. Detta var typiskt för kommuner 
med stora andelar kvicksilverbelysning kvar. Däremot verkar inte brist på kunskap och 
brist på ekonomiska medel uppfattas av kommunernas ansvariga som betydande hinder 
mot förnyelse.  

Det strategiska sammanhanget i form av energibesparingar och energieffektiviseringar 
tycks ha mycket stor betydelse för benägenheten att fatta beslut om reinvesteringar i 
VGB. Exempelvis angav fyra av de fem kommuner som helt eller till mycket stor del 
redan bytt ut kvicksilverbelysning mot andra typer av ljuskällor att energibesparingar 
var det primära skälet för att byta.  
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Planning and decision-making for more energy efficient road and street lighting in 
Swedish municipalities 
by Annika K. Jägerbrand, Kerstin Robertson, Hans B. Andersson and Lennart Folkeson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 
Summary 
Although there has been considerably more energy-efficient road and street lighting 
available on the market than the light fixtures that dominate in Swedish municipalities 
today, there are relatively few investments and re-investments in energy-efficient and 
modern fixtures.  

This report summarizes an interview-based study of planning, decision making 
processes, responsibilities, and stakeholder involvement in 12 Swedish municipalities of 
different sizes to identify factors that constitute barriers or incentives for more energy 
efficient road and street lighting. 

The municipalities have highly variable share of mercury lights remaining and differ 
considerably in how they have organized responsibilities, decision-making and how 
they work strategically with energy issues.  

The proportion of mercury lighting and annual electricity consumption per light was 
lower in the small municipalities compared to the medium-sized and large 
municipalities. In addition, of all the municipalities studied, the four smallest have been 
quickest to replace mercury lighting. 

The municipalities with the highest proportion of mercury lighting had not coordinated 
the planning of road and street lighting with any other strategic issues such as energy, 
environment or safety aspects. These municipalities had a purely technical and 
functional approach to road and street lighting and reinvested in light installations only 
when the old fixtures wear out. Thus, the mandatory municipal energy plan seemed to 
have only a very limited effect on reinvestment decisions for the road and street 
lighting.  

Our study indicates that there is a barrier against renewal when the responsibility for 
planning and renewal of the road and street lighting is outsourced. This situation was 
typically the case for some of the municipalities with large proportions of mercury 
lights still in use.  

Local lighting managers did not experience lack of knowledge or lack of financial 
resources as barriers against renewal. For example, four out of five municipalities that 
wholly or to a great extent had replaced their mercury lights stated that energy savings 
was the primary reason for the renewal. 
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1 Bakgrund 
Väg- och gatubelysning (VGB) i sin nuvarande form har funnits sedan 1960-talet. 
Många av kvarvarande anläggningar utfördes under 1960−1970-talen och är fortfarande 
i drift. Med en beräknad livslängd av ca 25 år för belysningsarmaturer är det således hög 
tid att genomföra utbyten och förändringar. Trots att det under många år har funnits 
betydligt energieffektivare VGB att tillgå på marknaden än de armaturer som idag 
dominerar i svenska kommuner sker det relativt få ny- och reinvesteringar i sådana 
energieffektivare och moderna armaturer. Orsaken till detta är oklar eftersom en sådan 
investering dessutom vanligtvis blir lönsam inom några år tack vare den lägre energi-
användningen. Generellt bör man byta ut belysning äldre än 15 år för att få energibe-
sparing och bättre ljus (Energimyndigheten 2012).   

Tillkomsten av det s.k. Ekodesigndirektivet (EC No 245/2009) och dess implementering 
i svensk lag (SFS 2008) medför omfattande krav på effektiv energianvändning och låg 
miljöpåverkan av energianvändande produkter. I praktiken innebär direktivet att kvick-
silverlampor blir olagliga att saluföra (sälja och köpa) från 2015. Detta sätter stor press 
på kommuner som inte påbörjat sitt utbyte mot energieffektivare belysning.  

Utomhusbelysning är ofta energikrävande på grund av den höga effekten i lamporna 
men också eftersom lamporna är tända under många timmar. Offentlig utomhus-
belysning står för totalt 2,3 % av den globala energikonsumtionen (Reusel 2008) och för 
ungefär 1,6 % av den totala energianvändningen i Sverige baserat på undersökningar 
och data från 2008 (Belysningsbranschen 2008; Energimyndigheten 2009). En 
kartläggning i Tuscany, USA, visade att VGB stod för hela 60 % av den totala 
energianvändningen i kommunen (Fiaschi et al. 2012).  

Att ersätta kvicksilverlampor med högtrycksnatriumlampor med effektreducering har 
visats kunna ge en energibesparing med upp emot 50 % (EnLight 2012). Som exempel 
anger resultat från detta EU-projekt att energianvändningen på en del av riksväg 31 
utanför Jönköping kunde minska med 48 % genom att 27 belysningspunkter med 
kvicksilverarmaturer för 250 W ersattes med högtrycksnatriumarmaturer för 150 W där 
effektuttaget reducerades nattetid. En liknande åtgärd i Hovmantorp, där 109 armaturer 
för 250/125 W ersattes med natriumarmaturer för 100 W gav en elbesparing på 61 %. 
Investeringarna uppges ha varit intjänade på knappt 7 respektive knappt 4 år. Många 
kommuner har kvicksilverlampor på 125 W effekt och ett byte till högtrycksnatrium 
med 70 W gör därför att man kan energieffektivisera belysningen, oftast utan någon 
effekt på synbarhet och trygghet. LED (light emitting diode), ljusdioder, är en snabbt 
växande använd grupp av ljuskällor som revolutionerar marknaden med sin låga 
energiförbrukning i jämförelse med mer traditionell belysning. Exempelvis kan 
belysningen med 70 W keramisk metallhalogen eller 125 W kvicksilverlampor på gång- 
och cykelbanor ersättas av 25 W LED. Detta ger mycket hög besparingspotential ur 
energisynpunkt.  

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 fram-
tagna LCC (livscykelkostnad) kalkyler av miljöstyrningsrådet som skall handleda 
offentliga upphandlare att välja rätt investering utifrån investeringskostnad och drift och 
underhåll (Miljöstyrningsrådet 2013). Om de inte används är risken stor att man enbart 
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ser till investeringskostnaden och tar mindre hänsyn till drift- och underhålls-
kostnaderna, där energiåtgången är en mycket stor utgiftspost för utomhusbelysningen.  

Avskrivningstiden för ny VGB kan vara relativt kort (cirka 5–10 år), så det är möjligt 
att skära ned kostnaderna för energiåtgången genom att byta ut VGB mot energi-
effektivare alternativ (CEN 2003; USAID INDIA 2010). Förutom att byta ljuskällan 
mot en lägre effekt kan energieffektivisering även uppnås genom att ta bättre hänsyn till 
ljusets kvalité och ljusets egenskaper i form av t.ex. Ra-index (enkelt förklarat 
färgåtergivningsindex), färgtemperatur, men även synbarhet och trygghet (t.ex. Boyce et 
al. 2009; Kostic & Djokic 2009; Energimyndigheten 2012).  

En undersökning utförd på uppdrag av Energimyndigheten visar att 32 av 53 kommuner 
inte hade diskuterat belysning utifrån ett klimat- och miljöperspektiv (Belysnings-
branschen 2008). Energiplanering i svenska kommuner är obligatorisk genom lagen om 
kommunal energiplanering (SFS 1977), men att inkludera VGB är frivilligt. Vissa 
kommuner har belysningsplaner men dessa är inte huvudsakligen fokuserade på att nå 
högre energieffektivitet och energiprestanda utan behandlar exempelvis planering, 
trygghet, tillgänglighet, jämlikhet eller estetik. Exempel på belysningsplaner kan hittas 
hos bl.a. Botkyrka (2009), Jönköping (2011), Malmö (2008) och Österåker (2010).  

Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gemensamt tagit fram 
krav och råd för vilka belysningsegenskaper som bör uppfyllas för gator och vägar 
utifrån ett trafiksäkerhets- och vissa trygghetsperspektiv (Trafikverket & SKL 2012a; 
Trafikverket & SKL 2012b). Råden och kraven är rådgivande och det finns således inga 
lagstadgade krav. Samtidigt är kraven från Trafikverket och SKL baserade på att 
upprätthålla belysningsnivåer utifrån trafiksäkerhet snarare än trygghet (se t.ex. CEN 
2003). För utomhusbelysning i kommuner är det däremot vanligare att synbarhet och 
trygghet är viktigare och prioriterade aspekter, speciellt när det gäller gator i bostads-
områden eller offentliga platser. I dagsläget saknas därför styrande dokument med 
avsikt att främja energieffektiviseringen av VGB i Sveriges kommuner.  

Det finns med andra ord flera motiv till att genomföra åtgärder på offentlig 
utomhusbelysning: 

- Många belysningsanläggningar är gamla och har för länge sedan passerat sin 
ekonomiska och tekniska livslängd 

- Ny teknik för styrning till en mer adaptiv funktion finns tillgänglig 

- Nya belysningsarmaturer ger möjlighet till användande av ljuskällor som är 
energieffektivare (högre ljusflöde, lumen/W) eller som har högre ljuskvalité. 

- Kvicksilverlampor förbjuds inom EU 2015  
- Krav på lägre energianvändning och därmed minskade utsläpp av koldioxid 

- Krav på bättre synbarhet och trygghet 

Genom att byta ut sin VGB mot energieffektivare sådan hjälper alltså belysningsägarna 
till att reducera koldioxidutsläpp, reducera energianvändningen och hushålla med 
allmänna medel. Det är oklart vilka hinder som gör att kommuner dröjer med sina 
utbyten och sitt energieffektiviseringsarbete.  

Inom EU-projektet EnLight ("Energy Efficiency Outdoor Lighting in Urban areas"; 
EnLight 2012) konstaterades att en viktig aspekt är att få till stånd 
tredjepartsfinansiering eftersom många kommuner inte har det investeringsutrymme 
som krävs. Dessutom identifierades olika typer av hinder för investeringar för en mer 
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energieffektiv VGB, t.ex. ekonomiska, organisatoriska, informationsmässiga och 
tekniska.  

Inom föreliggande projekt identifierades vid projektets uppstart en rad tänkbara hinder 
som orsakar tröghet i kommunernas process mot energieffektivare VGB:  

• Ekonomiska hinder. Kommunerna har inte pengar till investeringskostnaderna.  

• Kommunerna har kanske ingen tydlig organisation för denna typ av beslut. 
Ansvaret hamnar mellan stolarna. 

• De ansvariga kanske har flera ansvarsområden och hinner inte prioritera dessa 
frågor. Det är omöjligt att jobba med allt samtidigt.  

• Olika typer av organisationer och entreprenader för belysningen innebär att det 
inte alltid finns intresse för att energieffektivisera.  

• Kunskapsbrist och osäker beställarkompetens. Belysningsmarknaden innebär 
idag många valbara alternativ där tillverkarna lovar att belysningen håller kraven 
(fastän detta inte alltid kan bevisas). Den snabba teknikutvecklingen gör att det 
är svårt att hålla sig uppdaterad.  

• De råd de ansvariga får är ibland varierande och en del vill därför avvakta 
istället för att investera i något nytt som inte är testat. Det finns en stor risk för 
stora felinvesteringar och det finns tekniska osäkerheter.  

• Olika kommuner har olika strategier vad gäller val av belysningsljuskällor och 
detta gör att valet av belysning kan tolkas som svårare än det egentligen är.  

• Kommuner av olika storlek har olika förutsättningar för att arbeta aktivt med 
belysningsfrågor. Stora kommuner har utarbetade program och engagerade 
belysningsspecialister involverade. 

 

 



 

12 VTI rapport 786 

2 Syfte och mål 
Undersökningens syfte är att identifiera faktorer som utgör hinder respektive drivkrafter 
för ny- och reinvesteringar i energieffektivare väg- och gatubelysning genom att 
analysera planerings- och beslutsprocesser, ansvarsfrågor och aktörer i ett antal svenska 
kommuner.  

Undersökningen avser besvara följande frågeställningar: 

• Hur är ansvaret för kommunens VGB organiserat? 
• I vad mån upphandlas VGB och hur är upphandlingen organiserad? 
• Vilka drivkrafter för investeringar avseende VGB kan identifieras? 
• Vilka hinder kan identifieras? 
• Skiljer sig kommuner av olika storlek åt beträffande i vad mån VGB bytts ut? 
• Vilka planer för utbyte av VGB finns? 
• Skiljer sig ansvarsfördelningen och planeringsprocessen åt mellan kommuner av 

olika storlek? 
• Finns det andra faktorer som har stor betydelse för investeringar i 

energieffektivare VGB? 

Vår målsättning är att projektresultaten ska kunna användas som stöd för kommunala 
aktörer och andra som arbetar med energieffektiviseringsfrågor i kommuner eller 
regioner. Därför har även en vägledning för utformning av en väl fungerande besluts-
process för att uppnå energieffektivisering av VGB i kommuner sammanställts (Kapitel 
6).  

Som en del i projektets uppstartsfas gjordes ett fältbesök på ett testområde i Linköpings 
kommun. Bilder från detta testområde är med som exemplifiering på upplevelsen av en 
rad olika ljuskällor och effektnivåer (Kapitel 7). Det fanns ingen möjlighet att inom 
detta projekt utföra mätningar på dessa testområden.  



 

VTI rapport 786 13 

3 Metodik 

3.1 Val av kommuner  
Svaren på studiens frågeställningar antogs bli påverkade av kommunernas storlek och 
budget. Därför valde vi att utföra studien i 12 kommuner (Tabell 1), varav fyra små 
(cirka 10 000 invånare), fyra mellanstora (cirka 30-40 000 invånare) samt fyra stora 
(cirka 110-140 000 invånare). Vid valet av kommuner eftersträvades att inkludera både 
kommuner som bytt ut stor del av sin belysning och kommuner som inte gjort det. 
Dessa val baserades på telefondiskussioner med en rad experter inom området.  

I resultatredovisningen är kommunerna avidentifierade av forskningsetiska skäl. 

Tabell 1. Lista över de kommuner som ingick i undersökningen. 

Små 
kommuner 

Mellanstora 
kommuner 

Stora 
kommuner 

Strömstad  Katrineholm Jönköping 
Tingsryd Lerum Linköping 
Torsby Piteå Umeå 
Vännäs Värmdö Västerås 

3.2 Utarbetande av intervjuunderlag 
I vardera av de 12 kommunerna analyserades: planerings- och beslutsprocesser, 
planerings- och beslutsdokument, ansvarsfrågor, aktörer och organisation av relevans 
för beslut avseende VGB.  

Inom projektet utarbetades ett intervjuunderlag som innehöll följande delar:  

• Basinformation (kommun, storlek etc.) 

• Teknisk beskrivning av VGB (antal belysningspunkter, energiåtgång, etc.) 

• Organisation och ansvar (övergripande ansvar, ansvar för budget, etc.) 

• Framtidsplaner för byte av armatur och ljuskällor 

• Upphandling (när det är tillämpligt) 

• Eventuella problem och svårigheter 

• Övriga frågor/annat relevant  
 
Intervjumallen återfinns i Bilaga A.  

3.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes genom att först kontakta kommunen för att ta reda på vem 
som var ansvarig för belysningsfrågorna, och sedan fråga ifall de var villiga att ställa 
upp i undersökningen. I alla undersökta kommuner fanns bara en person som var 
ansvarig för belysningsfrågor eller hade tillräcklig insyn i belysningsfrågorna för att 
kunna svara på våra frågor, dock var inte detta alltid en anställd tjänsteman på 
kommunen.  

Intervjuer av den befattningshavare som är ansvarig för VGB i kommunen genomfördes 
antingen skriftligen eller muntligen beroende på vilket den ansvarige föredrog. De flesta 
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föredrog att svara på frågorna skriftligen (10 av 12). Intervjuerna inklusive 
kompletteringar genomfördes under perioden 2010-05-21 till 2010-11-30. 

3.4 Analys av intervjuer 
Svaren från intervjuerna analyserades av Jägerbrand, Robertson och Folkeson och 
tolkades dels separat och därefter av Jägerbrand och Robertson.  

3.5 Statistisk analys 
En del av uppgifterna om belysningsinnehavet i kommunerna kunde analyseras 
statistiskt genom en korrelationsanalys som visar hur mycket två oberoende variabler 
kan förklaras av varandra. Korrelationsanalys (Spearman’s rho) användes för att 
analysera förhållandet mellan elanvändning per år och antalet belysningspunkter samt 
total elanvändning per år i relation till ljuskällan på belysningen. Denna korrelations-
analys förutsätter ingen normalfördelning eftersom den är icke-parametrisk.  
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4 Resultat 
De intervjuade hade olika typer av befattningar: projekteringsingenjör, gatuchef, 
biträdande gatuchef, gatudrifttekniker, underhållschef, nätansvarig vid det kommunala 
energibolaget, utförare vid det kommunala energibolaget, ansvarig vid driftenheten, 
ansvarig för offentlig belysning, belysningsingenjör, sektionschef väg. Alla de 
intervjuade har olika titel trots att de arbetar med frågor av samma typ. Gemensamt var 
dock att flertalet på något sätt ingick i bemanningen vid den tekniska förvaltningen 
såsom gatukontor eller liknande.  

4.1 Energianvändning och antal belysningspunkter 
Det totala antalet belysningspunkter i respektive kommun följer som väntat i stort sett 
kommunstorleken (Figur 1). Den totala elkonsumtionen för VGB är följaktligen lägst i 
de små kommunerna och högst i de stora kommunerna.  

 

 

Figur 1. Antal belysningspunkter i de 12 ingående kommunerna med olika invånarantal.   

Antalet belysningspunkter per 100 invånare var något lägre i de mellanstora och stora 
kommunerna jämfört med de små kommunerna (Figur 2), men inga signifikanta 
skillnader kunde påvisas.  
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Figur 2. Antal belysningspunkter per 100 invånare i de 12 undersökta kommunerna. 
Boxens mittlinje visar medelvärde och de yttre linjerna är ± 2 S.E. 

Elanvändningen per år för VGB i respektive kommun avsatt mot antalet belysnings-
punkter visade inte oväntat ett starkt samband (korrelationskoefficient = 0,90). 
Elanvändningen ökar linjärt med antalet belysningspunkter (Figur 3).  

 
Figur 3. Total elanvändning per år (GWh) för väg- och gatubelysningen i relation till 
antal belysningspunkter i 12 svenska kommuner av olika storlek. 
Rs=korrelationskoefficient analyserad med Spearman’s rho. **=P < 0,01. 
 

En beräkning av den årliga elförbrukningen för VGB per belysningspunkt 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 
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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. En av 
de medelstora kommunerna särskiljde sig genom en mycket hög årlig elförbrukning per 
belysningspunkt (650 kWh), vilken troligtvis berodde på ett relativt litet antal 
belysningspunkter (2000 st) i kombination med en hög andel gamla kvicksilverlampor 
med hög effekt(totalt 1300 st).  

Tabell 2. Årlig elanvändning per belysningspunkt för 12 kommuner med olika stort 
invånarantal (kWh/år/belysningspunkt).  

 Liten kommun Mellanstor kommun Stor kommun 

 238 325 342 

 269 418 357 

 281 442 404 

 285 650* 440 

Medelvärde  268  395  386  

*ej inkluderad i uträkningen av medelvärde 

Elanvändningen per belysningspunkt och år i respektive kommun visade ett signifikant 
samband med andelen kvicksilverlampor i väg- och gatubelysningen (korrelations-
koefficient = 0,78; Figur 4). Ingen signifikant relation mellan elanvändning och andra 
typer av lampor kunde påvisas. Kvicksilverbelysning har generellt sett högre effekt än 
övriga typer av ljuskällor såsom högtrycksnatrium, vilken är den vanligaste lamptypen, 
och till exempel keramisk metallhalogen.  

Andelen kvicksilverbelysning varierade mellan 0 % i fyra kommuner till 75 % i en 
mellanstor kommun (Figur 4). Högtrycksnatriumbelysning var den belysning som 
dominerade och andelen varierade mellan ca 25 % och 100 % i de medverkande 
kommunerna. Andelarna av metallhalogen- och lågenergibelysning är relativt små i de 
medverkande kommunerna förutom i en kommun som beslutat sig för att enbart 
använda metallhalogenbelysning generellt i hela kommunen.  
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Figur 4. Elanvändning per år och belysningspunkt för väg- och gatubelysning i 12 
kommuner i relation till ljuskälla på belysningen.  
A) Elanvändning per belysningspunkt (kWh/år/belysningspunkt) och procentuell andel 
kvicksilverbelysning.  
B) Elanvändning per belysningspunkt (kWh/år/belysningspunkt) och procentuell andel 
högtrycksnatriumbelysning.  
C) Elanvändning per belysningspunkt (kWh/år/belysningspunkt) och procentuell andel 
keramisk metallhalogenbelysning.  
D) Elanvändning per belysningspunkt (kWh/år/belysningspunkt) och procentuell andel 
övrig belysning. Rs=korrelationskoefficient analyserad med Spearman’s 
rho.**=P<0,01. 
 

Fyra kommuner planerade att ersätta kvicksilverbelysning med keramisk metallhalogen 
och en av de små kommunerna hade en strategi att byta ut all sin VGB till keramisk 
metallhalogenbelysning. Tre av dessa kommuner angav att skälet till bytet var att de 
ville ha vitare ljus, exempelvis i parker, lekplatser eller centrala platser i städerna. Båda 
alternativen, dvs. högtrycksnatrium och keramisk metallhalogenbelysning leder 
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generellt till lägre energiåtgång än kvicksilverbelysningens 125 W, eftersom en vanlig 
effekt för högtrycksnatriumbelysning som används som VGB är cirka 50 W, medan den 
vanligaste effekten för keramisk metallhalogenbelysning för samma 
användningsområde är cirka 70 W. 

4.2 Intervjusvar 
Alla kommuner i studien var medvetna om ekodesigndirektivet och nödvändigheten att 
byta ut kvicksilverbelysningen i framtiden. Alla kommuner hade någon typ av plan (inte 
alltid en formell, nedskriven plan) för utbyte och förnyelse av VGB i princip och mera 
specifikt en plan som omfattade kvicksilverbelysningen. Utbytet av kvicksilverbelys-
ningen var planerat att ske inom 2–3 år men en av de större kommunerna planerade att 
använda kvicksilverbelysningen tills den var uttjänt och avbetalad 2018.  

Samtliga studerade kommuner hade i någon omfattning erfarenheter av att göra 
reinvesteringar i VGB. Tio av tolv kommuner hade positiv erfarenhet av utbytet men en 
medelstor kommun med genomsnittlig energieffektivitet och en stor kommun med låg 
energieffektivitet var inte fullt nöjda på grund av tekniska problem. Få kommentarer på 
bytet av belysning hade kommit in från allmänheten. Två kommuner hade fått in 
klagomål på ljuskvaliteten på högtrycksnatriumbelysning och två kommuner hade fått 
klagomål angående svarta partier mellan belysningsstolparna. En kommun hade fått 
kommentarer att belysningen blivit ljusare.  

Ansvaret för VGB låg vanligtvis på tekniska kontoret eller på en tjänsteman på tekniska 
kontoret i de flesta av kommunerna. Ett tydligt undantag var en mellanstor kommun där 
allt ansvar låg på det kommunala energibolaget. I en av de stora kommunerna hade 
ägarskapet för VGB nyligen blivit ändrat från det lokala energibolaget till kommunen.  

I en annan av de stora kommunerna ägdes VGB av kommunen medan ansvaret för 
förnyelse, investering, drift och underhåll var upphandlat och låg hos det lokala 
energibolaget, men ansvaret för nyinvestering och budgeten var fortfarande kvar inom 
tekniska nämnden.  

Beslut angående VGB togs oftast av den ansvariga tjänstemannen i samarbete med 
chefen, t.ex. chefen för drift och underhåll eller chefen för tekniska kontoret, förutom i 
två kommuner där ansvaret låg hos det kommunala energibolaget. Större investerings-
beslut togs vanligtvis på en högre nivå än tjänstemannanivå inom kommunens besluts-
organisation, t.ex. tekniska förvaltningen, tekniska avdelningen, tekniska nämnden, eller 
i vissa fall (stora investeringar) kommunstyrelsen, förutom i de fall då energibolaget var 
inblandat; då måste sådana beslut tas av energibolaget.  

Av intervjuerna framgår att ansvaret för drift- och underhållsbudgeten i de fem 
kommunerna med energieffektiv VGB låg hos samma tjänstemän/chefer som i övrigt 
hade ansvar för investeringar och budget för VGB (se ovan). För fyra kommuner som 
hade mer kvicksilverbelysning kvar och mindre energieffektiv VGB låg ansvaret för 
budgeten för drift och underhåll i två fall på energibolagen, i ett fall på tekniska 
nämnden och i ett fall på driftenheten som ansvarar för budget för drift och underhåll 
och investeringar i övrigt, men det poängteras i intervjun att samhällstekniska nämnden 
hade formellt (övergripande) ansvar och att driftenheten hade ”praktiskt” ansvar för 
VGB.  

Elva av de tolv kommunerna anlitade upphandlad entreprenör för drift och underhåll av 
anläggningarna, ofta i form av total/generalentreprenad. I ett fall var underhållet 
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specificerat i förebyggande underhåll, planerat underhåll och felavhjälpning. Kontrakten 
var ofta 3- till 6-åriga. 

Tio av de tolv intervjuade kommunerna uppgav att belysningskompetens i olika 
utsträckning fanns inom den egna organisationen. I två av de stora kommunerna där ett 
kommunalt ägt bolag ansvarade för belysningen uppgavs kompetensen finnas hos det 
kommunalt ägda bolaget medan kompetens inom kommunen saknades. Tre kommuner 
hade anlitat en särskild belysningskonsult, och i en kommun fördes samtal direkt med 
entreprenören.  

Formen för upphandling av ny utrustning för VGB varierade mellan kommunerna och 
en del kommuner hade ännu inte genomfört upphandlingar för att ersätta kvicksilver-
belysningen som skulle bytas. En av de små kommunerna gjorde en direktupphandling. 
Två kommuner nämnde att upphandling skett enligt lagen om offentlig upphandling 
respektive kommunens gällande upphandlingskrav. Ingen kommun angav att det fanns 
några problem i upphandlingen; det skilde mycket mellan entreprenörerna och valet var 
inte speciellt svårt.  

I de mellanstora och stora kommunerna angavs EU-direktivet (Ekodesigndirektivet) 
vara det främsta skälet för att reinvestera, medan fyra kommuner angav att deras främsta 
motiv för att byta ut belysningen var att ersätta gammal och uttjänt VGB.  

De fyra små kommunerna som uppgav att energibesparingar var främsta skälet för 
förnyelse av VGB, uppgav också att reducerade kostnader för drift och underhåll också 
var relevant. Ingen av kommunerna uppgav att reducerade växthusgasutsläpp var ett 
skäl, men ”miljömål” nämndes av tre kommuner (en liten, en mellanstor och en stor) 
och ”även bra för miljön” nämndes som skäl av en stor kommun.  

I en av kommunerna som anlitat ett kommunalt energibolag resonerade man att den 
gamla kvicksilverbelysningen inte betalat av sig ännu och att detta var det främsta skälet 
till att inte byta ut den. Det var alltså inte lönsamt för energibolaget att betala för en 
nyinvestering som skulle ha gett lägre elkostnader, speciellt inte då entreprenören/det 
kommunala elbolaget får betalt av kommunen för alla moment som berör VGB, dvs. allt 
från drift och underhåll till elförbrukning. Inga av de övriga kommunerna (de som inte 
hade någon eller bara små delar kvicksilverbelysning kvar) som ingår i undersökningen 
hade något aktivt samröre med energibolagen i fråga om VGB.  
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5 Diskussion 
Andelen energieffektiv VGB skiljer sig tydligt mellan de studerade kommunerna. 
Likaså har olika kommuner starkt varierande andel kvicksilverbelysning kvar i sin 
VGB. Det är också avsevärda skillnader i hur kommunerna organiserat ansvarsfrågor 
och beslutsprocesser och hur de arbetar strategiskt med energifrågor. Andelen 
kvicksilverbelysning var lägre i de små kommunerna vilket stämmer överens med den 
lägre årliga elförbrukningen per belysningspunkt jämfört med de mellanstora och stora 
kommunerna.  

Det finns få studier som identifierat hinder för ny VGB i kommuner, men besluts-
processer eller problem som förhindrar implementeringen mot bättre eller mer 
energieffektiv belysning har undersökts inom inomhusmiljö (Pertola 2012). Resultat 
från studier avseende byggföretag är dock inte särskilt relevanta för kommunernas 
besluts- och planeringsprocesser eftersom organisationernas/företagens förutsättningar 
och målen med verksamheten är väsentligt annorlunda. Exempelvis kan det i 
byggsektorn redan finnas beslut om att en nykonstruktion eller renovering skall ske. 
Hinder för införande av bättre belysning kan utgöras av avsaknad av engagemang, 
bristande kompetens, suboptimal användning av kunskap, beslutsfattande under 
tidspress samt eget vinstintresse (Pertola 2012).  

Studier av beslutsprocesser och planering visar att det finns flera faktorer som kan ha 
avgörande betydelse, dels för resultatet av sådana processer och dels för hur effektivt de 
bedrivs (Larsson & Bostedt 2000; Jalonen 2006; Ranhagen 2008; Ling et al. 2009). En 
viktig faktor kan vara det synsätt som råder eller det strategiska sammanhang som olika 
frågor, i detta fall frågan om förnyelse av VGB, placeras i. Andra tänkbara faktorer kan 
vara relaterade till själva planerings- och beslutsprocessen. Till exempel krav och behov 
av beslutsunderlag, konsekvensanalyser och analyser av alternativa lösningar eller 
oklara roller och ansvarsfördelning mellan personer och/eller mellan olika delar av 
organisationen eller mellan olika organisationer. Sådana oklarheter kan även vara 
relaterade till tekniska och ekonomiska aspekter, men i det aktuella fallet även till 
oklarheter kring gränsdragningen mellan infrastrukturinvesteringar och drift och 
underhåll.  

En central fråga är med andra ord om förnyelse av VGB i kommunerna ingår i ett 
prioriterat strategiskt sammanhang för kommunen eller inte. I fallet med VGB kan ett 
strategiskt sammanhang till exempel vara målsättningar om energieffektivisering 
och/eller arbete med reduktion av utsläppen av växthusgaser. Alternativt kan 
ekonomiska frågor eller trygghetsfrågor utgöra det strategiska sammanhanget.  

Av de resultat som framkommit i denna studie tycks det strategiska sammanhanget i 
form av energibesparingar och energieffektiviseringar (motiverade antingen av 
ekonomiska argument eller möjligtvis av en strategisk plan) ha mycket stor betydelse 
för benägenheten att fatta beslut om reinvesteringar i VGB. Exempelvis angav fyra av 
de fem kommuner som helt eller till mycket stor del redan bytt ut kvicksilverbelysning 
mot andra typer av ljuskällor att energibesparingar var det primära skälet för att byta.  

Av de studerade kommunerna hade de fyra minsta varit snabbast med att byta ut 
kvicksilverbelysningen. En av dessa kommuner angav dessutom att de hade att välja 
mellan att släcka ned eller investera och att investeringen därför var en ren besparings-
åtgärd. Fokus för dessa kommuner verkar ligga på att minska kostnaderna för både 
energianvändningen och kostnaderna för drift och underhåll av VGB. Kommunerna har 
alltså fokuserat på att spara energi och pengar. Detta synsätt slår igenom även i deras 
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resonemang om framtida planer. De vill fortsätta göra förändringar för att dra ned på 
kostnader för exempelvis drift och underhåll men också trimma de befintliga systemen 
genom styrsystem som gör att energibesparingen blir ännu större. 

De kommuner som hade störst andel kvicksilverbelysning kvar i VGB hade inte 
samordnat frågan om VGB med någon annan strategisk fråga såsom energi, miljö eller 
trygghet. Dessa kommuner hade ett rent teknisk och funktionellt synsätt på VGB och 
bytte endast armaturer då de gamla tjänat ut. Det strategiska arbetet med energiplaner 
verkade endast ha en begränsad effekt på reinvesteringsbesluten för VGB. 

Inga av tjänstemännen angav att kostnaderna för förnyelse av belysningen var ett 
hinder. Tvärtom motiverade flera kommuner sina åtgärder genom att se det som ett sätt 
att få ned sina elkostnader. Detta gäller i synnerhet planerade framtida investeringar, 
men en kommun angav att belysningen byttes som en ren besparingsåtgärd. I en 
undersökning gjord av Blume & Borg (2009) angavs däremot att belysningen inte blev 
förnyad i flera kommuner på grund av ekonomiska skäl. I föreliggande studie kan det 
därför finnas omständigheter som inte har framkommit. 

En närmare studie av kommunernas strategiska utvecklingsarbete inom energiområdet 
hade kunnat ge mer information om hur förnyelse av VGB har inkluderats i det 
strategiska energiarbetet.  

Våra resultat visar dock att koordination och samarbete mellan planeringsområden och 
mellan organisatoriska nivåer förmodligen är en viktig faktor för en mer aktiv planering 
och effektivare beslutsprocesser i små kommuner. Där är antagligen sådana beslut också 
enklare att genomföra.  

Möjliga orsaker till detta kan vara att man i små kommuner koncentrerat en rad ansvars- 
och beslutsområden till en och samma tjänsteman/kontor, t.ex. planering för förnyelse 
av VGB och drift och underhåll av VGB. Huruvida detta är en konsekvens av att de är 
små kommuner med färre anställda, mer samordning av ansvar och handläggning av 
olika frågor eller kortare kontakt- och beslutsvägar kan inte utläsas av denna studie, men 
det kan ändå ses som troligt att detta har medverkat. För att uppnå samma grad av 
samordning i större kommuner, där ansvar för olika planeringssektorer fördelas över en 
större organisation och fler befattningshavare, krävs tydliga instruktioner och rutiner för 
samordning av olika frågor. Komplexiteten i större kommunala organisationer och 
effekterna på beslutsfattande har bland annat konstaterats av Jalonen (2006) och Wiek 
& Walter (2009). 

I undersökningen framgick det att flera av de medelstora och stora kommunerna 
fortfarande inte bestämt sig för vilka ljuskällor som skulle komma att ersätta den gamla 
kvicksilverbelysningen. En kommun avsåg att avvakta utvecklingen av ljusdioder, LED 
(light emitting diode) och planerade därför behålla sin kvicksilverbelysning till 2018, 
medan två andra kommuner genomförde egna test av LED-belysning.  

Olika typer av entreprenader av VGB kan också innebära att det inte alltid finns 
drivkrafter för att energieffektivisera. I tre av de fyra kommunerna som hade högst 
andel kvicksilverbelysning kvar är olika typer av entreprenörer, vanligtvis det 
kommunala energibolaget, inblandande. Vanligtvis innefattade uppdragen drift och 
underhåll, eller att ta hand om infrastrukturen (inkluderande VGB), eller båda delar.  

När hela ansvaret för VGB, dvs. drift, underhåll och energiåtgång, eller delar av 
ansvaret läggs ut på entreprenad verkar det finnas risk att drivkrafterna för reinvestering 
och ökad effektivitet förloras. Liknande diskussion kring transaktionskostnader och 
asymmetrisk information har förts i Pertola (2012). Det är till exempel svårt att skriva 
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kontrakt som får med incitament för energieffektivisering av belysning eller som antar 
ett LCC-perspektiv när hela eller delar av ansvaret outsourcas, men också att 
informationen blir asymmetrisk när ansvaret för framtida investeringar förvaltas av 
kommunala företag eller andra organisationer utanför kommunen som har ekonomiska 
egenintressen.  

Asymmetrisk information kan leda till att kommunala beslut tas med ofullständig 
information och kan påverka hela kommunens framtida utveckling inom belysnings-
området, men speciellt påverka de ekonomiska villkoren. Detta behöver dock studeras 
mer i detalj än vad som var möjligt inom detta projekt för att man skall kunna säga 
något mer generellt om hur sådana här förhållanden påverkar energieffektiviseringen av 
offentlig utomhusbelysning. Exempelvis vore det intressant att studera varför man från 
början bestämmer sig i en kommunal organisation för att lägga ut olika uppgifter och 
ansvar på entreprenad. I en av kommunerna var skälet att kompetens och engagemang 
saknades inom den egna organisationen, men orsakerna till detta var oklar. I övriga 
kommuner framgick det inte vad skälet var till att lägga en del av ansvaret för 
belysningen utanför kommunens organisation, men detta vore intressant att studera i 
framtida projekt.  

I råd till beställare, upphandlare och projektansvariga (Energimyndigheten 2012) 
beskrivs erfarenheter av att beställarna ofta saknar tillräckligt med kunskap om 
belysning och att ingen kompetens anlitas. Detta motsägs av vår undersökning eftersom 
de flesta intervjuade anser sig ha kompetens inom ämnet eller ifall de inte har det, gärna 
anlitar belysningskonsulter. Vi vet inte vad dessa olika resultat beror på men en del av 
förklaringen kan ligga i hur frågorna diskuteras eller ställs. I vårt fall frågade vi 
uttryckligen ifall det fanns kompetens inom den egna organisationen och senare ifall 
extern kompetens anlitats.  

Man kan visserligen ifrågasätta ett avvaktande beteende avseende energieffektivisering, 
men det pågår en intensiv teknikutveckling inom området som kan motivera en 
avvaktande hållning. Baserat på denna undersökning kan vi dock inte förklara varför 
denna avvaktande hållning skulle vara mer uttalad i medelstora och stora kommuner än 
i små.  

En viktig drivkraft för energieffektivisering genom utbyte av VGB förefaller vara att 
organisationen inkluderar VGB i viktiga strategidokument såsom energiplaner eller 
ekonomiska styrdokument på relevant, gärna hög, nivå. Att lägga ut planering, drift och 
underhåll på entreprenad kan utgöra ett hinder för förnyelse av belysningen medan 
kunskapsbrist och kostnader inte verkar utgöra några avgörande barriärer. En djupare 
studie som undersöker olika stora kommuners planering och styrdokument ur fler 
perspektiv än bara belysning skulle antagligen lyckas frambringa ytterligare information 
om hinder och drivkrafter för mer energieffektiv belysning.  
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6 Förslag till handledning för utveckling av kommuners arbete 
med energieffektivisering av VGB 

Utifrån ovanstående resultat och diskussion har vi tagit fram följande förslag om hur ett 
effektivt arbete med förnyelse av VGB kan utvecklas. Slutsatserna har formulerats i 
form av en checklista eller handledning som kan användas av kommunerna som 
underlag för att utforma organisation och rutiner för planering och utveckling samt drift 
och underhåll av VGB, gärna i kombination med ”Belysning i offentliga miljöer. Råd 
till beställare, upphandlare och projektansvariga” (Energimyndigheten 2012). Observera 
att checklistan/handledningen är generell och måste anpassas till förhållanden och 
behov i varje specifik kommun. Handledningen är ett öppet förslag. 

1) Ett samlat ansvar 
Definiera en befattningshavare inom kommunen som har ett övergripande och samlat 
ansvar för strategiska frågor avseende VGB. Genom ett samlat ansvar för strategiska 
aspekter av VGB minimeras risken för suboptimeringar mellan exempelvis 
investeringskostnader och drift- och underhållskostnader. 

2) Utarbeta och fastställ en strategi för VGB 
I) Identifiera de kommunala strategier och andra styrande dokument som är eller borde 
vara relevanta för VGB såsom energi- och miljöstrategier samt strategier för trygghet 
och trafiksäkerhet. Finns VGB med i de strategier som påverkas av hur VGB utformas? 

II) Fastställ mål för arbetet med VGB, till exempel energieffektivisering eller 
besparingar, utifrån de fastställda strategierna. Man måste inte ha en belysningsstrategi 
men det är en fördel (likaså en databas över VGB). En belysningsstrategi bör innehålla 
information om mål samt länkar till och information om samordning med andra 
relevanta strategier. 

3) Samordna och koordinera 
I) Identifiera alla involverade parter och ansvarsområden. 

II) Utarbeta rutiner och instruktioner för samordning och koordination mellan 
ansvarsområden som finns i olika delar av den kommunala organisationen samt vid 
behov med externa parter. 

III) Utarbeta rutiner för kommunikation och informationsutbyte mellan alla relevanta 
parter. 

4) Fastställ en belysningsplan  
En belysningsplan kan vara ett bra hjälpmedel för det mera praktiska arbetet med att 
vidareutveckla VGB i kommunen. Den kan innehålla utvecklingsplaner, tidplaner, 
ansvariga för olika delområden, budgetramar, kriterier för val av belysning (t.ex. 
belysningsstyrka, ljuskvalité, synbarhet, trygghetsapsekter, etc.) 
En belysningsplan bör årligen följas upp och uppdateras av relevant kommunal nämnd. 
Val av belysning bör ske i samråd mellan relevanta områden såsom trygghetsarbetet. 
Detta kan även skapa bättre möjligheter att bekosta förnyelsen av VGB. 

5) Kommunicera 
Sprid både intern och extern kommunikation och information, gärna till allmänheten, 
om pågående och planerat förnyelsearbete. Det ökar fokus och medvetenhet om VGB.  
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6) Kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner 
En användbar plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika kommuner 
bör utvecklas, till exempel av Energimyndigheten eller Trafikverket och Sveriges 
kommuner och landsting. Kunskapsförmedlingen bör omfatta både tekniska och 
organisatoriska aspekter av arbete med VGB. Man skulle exempelvis kunna utveckla 
www.nyttljus.se eller Uthållig kommun (Energimyndigheten).  

http://www.nyttljus.se/
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7 Exempel på olika ljuskällor och energieffektiv belysning  
Fotografering i Linköping, Vidingsjö 2010-04-13. Kamerainställningar: 100 iso, f4,5; 
shutter 2. objektiv 18-55 mm.  

 

  
Kanngatan Kvicksilver 125 W  Kappegatan 30W LED  

  
Spanngatan 70W keramisk metallhalogen  Fjärdingsgatan 50W högtrycksnatrium 

 

 

Åttinggatan 42 W kompaktlysrör  
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Intervjumall 
 
Beslutsprocesser och planering för energieffektivare väg- och 
gatubelysning.  

2010-05-04, rev 2010-11-22 
 

Intervjuas:  Ansvarig för väg- och gatubelysning i kommunen 

  

Intervjuad, namn: 

Funktion/roll: 

Organisation: 

 

 

Basinformation 
 

Kommun (namn)  

Län  

Tätort (namn)  

Tätort invånare (antal) (behöver ej anges) 

Tätort areal (km2) (behöver ej anges) 

 

 

1. Teknisk beskrivning av väg- och gatubelysning 
 

1.1 Antal ljuspunkter, typ och 
ålder på armaturer, typ av 
lampor (ange andel Hg-
lampor) 

 

1.2 Finns det någon databas 
för 
belysningsanläggningarna? 

 

1.3 Typ av styrsystem, 
tidskontroll mm.  

 

1.4 Årlig elförbrukning för 
väg- och gatubelysning 
(uppmätt eller beräknad), 
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samt elförbrukning per 
invånare  

1.5 Har ev. nyligen bytt 
belysning motsvarat 
förväntningarna och 
utlovad kvalitet från 
leverantör (teknisk 
funktion, ljuskvalitet)? 

 

1.6 Har några andra 
synpunkter framförts på 
nyligen utbytt belysning? 
Från vem/vilka? 

 

1.7 Orsaker till/skäl för utbyte 
av armaturer/lampor  

 

 

 
2. Organisation och ansvar 

 
2.1 Vem har övergripande 

ansvar för planering och 
utformning av väg- och 
gatubelysning (nämnd, 
förvaltning, tjänsteman)? 

 

2.2 Vem ”driver” frågan 
inom kommunen? 

 

2.3 Finns kompetens i den 
egna organisationen? 

 

2.4 Vem har ansvar för 
investeringar? 

 

2.5 Vem har ansvar för 
investeringsbudgeten? 

 

2.6 Finns samverkan med 
Vägverket/Trafikverket 
och hur sker den? 

 

2.7 Beredning av ärenden 
avseende investeringar / 
Ärendegång och 
beslutsunderlag 

 

2.8 Sker samråd med andra 
planeringssektorer, 
aktörer och allmänheten? 

 

2.9 Ansvar för drift och  
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underhåll (inom 
kommunala org. eller 
entreprenad) 

2.1
0 

Typ och omfattning av 
avtal (vid entreprenad) 

 

2.1
1 

Ansvar för drift- och 
underhållsbudget 

 

 

 

3. Framtidsplaner för byte av armatur och lampor 
 

3.1 Planer på att byta 
armaturer / lampor / 
Omfattning? Tidsplan? 

 

3.2 Finns beslut på att byta 
armaturer / lampor / 
Omfattning? 

 

3.3 Skäl för att byta? 
(Ekodesign-direktivet, 
Miljömål, 
Energiplan/Energieffekti
vi-sering, 
Belysningsstrategi, 
Annat?)  

 

3.4 Skäl för att inte byta?  

3.5 Till vilken typ av 
armatur/er, lampor, 
styrsystem, etc. sker 
utbytet? 

 

3.6 Andra förändringar (ex 
antal ljuspunkter) 

 

3.7 Har en belysningskonsult 
anlitats?  

 

3.8 Vilka aspekter fanns med 
i beslutsunderlaget? 
(utförda egna tester, 
teknik, miljö, energi, 
Ekodesign-direktivet, 
kulturmiljö, trygghet, 
säkerhet, samråd, annat?) 

 

3.9 Sker samorganisation av 
belysning av vägbanor 
och GC-banor? 
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3.1
0 

Togs hänsyn till drift- 
och underhållsaspekter 
vid beslutet? 

Hur? 

 

3.1
1 

Hur användes och 
hanterades uppgifter från 
leverantörer?  

 

3.1
2 

Gjordes en upphandling?  

3.1
3 

Orsaker till att beslut ej 
har fattats (kunskapsbrist, 
ekonomiska skäl, test av 
belysning, 
samordningsproblem – 
teknik – trygghet – 
säkerhet – kulturmiljö – 
annat?) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

4. Upphandling (när det är tillämpligt) 
  

4.1 Hur genomfördes 
upphandlingen av ny 
väg- och gatubelysning? 

(kravspecifikation,  
upphandlingskrav, antal 
leverantörer)? 

 

4.2 Användes stöd från 
konsult eller annan i 
samband med 
upphandlingen? (beskriv) 

 

 

 

5. Eventuella problem och svårigheter 
 

5.1 Upplevde ni några problem 
och svårigheter i samband 
med beslut och upphandling? 

 

  - Avseende kunskap?  

  - Avseende teknik?  

  - Avseende samordning med  
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andra planeringssektorer? 

  - Organisationsrelaterade?  

  - Avseende 
ärendehanteringen? 

 

  - Avseende upphandlingen?  

  - Avseende beslut och 
beslutsunderlag? 

 

 

 

Övriga frågor/annat relevant:  
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www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.
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