
Belysningsprojekt i Uppsalahem
- Underhåll med avkastning



Uppsalahem

● Antal bostäder 15 814 lägenheter

● Antal armaturer ~ 31 250st                      

● Total fastighetsel 19 650 MWh/år

● Elförbrukning belysning     ~ 5350 MWh/år

● Besparingspotential ~ 3700 MWh (70 %)  



Uppsalahem- belysning

● Underhållsbehov och otillräcklig belysning

● Utfasning ljuskällor, kvicksilver, glödlampor, högtrycksnatrium och 
metallhalogen  

● Öka tryggheten för kunderna

● Minska risker för brottslighet/skadegörelse

− Ökad synlighet och fler människor ute

− Synliggörande, ökar sammanhållning och den sociala 
kontrollen

● Bidra till miljö- och energimål

● Minska löpande underhållskostnader och felanmälningar 

● Höja kundnöjdhet och skapa attraktivare vistelsemiljö

● Spara pengar och öka driftnetto samt värde på fastigheterna



Elpris - hyreshöjningar
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Prioritetsplan
● Möten med förvaltning, tekniker och elektriker

● Företagsövergripande prioritetsplan

− Område, distrikt, byggår och ansvarig förvaltare

− Status och typ av belysning

− Inomhus och utomhus, armaturtyper, ljuskällor och kondition

− Ålder på belysningsanläggning

− Tidigare genomförda åtgärder

− Områdesstatus,  och renoveringsplaner

− Preliminär omfattning belysningsåtgärder

− Hela, inomhus. Utomhus, trapphus, tvättstugor

● Prioritet 1-5 sattes med undergrupp a-e



Kravställning
● Mål för ljuskvalité, inomhus och utomhus

− Belysningsstyrka i lux (lm/m²), färgåtergivning (RA), färgtemperatur,  

trygghetsaspekter, utseende och styrning  

● Krav på armaturer, retrofit-lösningar och ljuskällor

− Inomhus, uppdelat per utrymmestyp

− Utomhus i anslutning till hus

− Utomhus, gångvägar/parkering

● System och funktioner

− Styrning, uppkoppling och anpassningar



Val av åtgärder och lösningar

● Projektidé och uppdragsbeskrivning med mallar för utredning

● Åtgärdsalternativ att analysera

− 1. Byte ljuskällor i befintliga armaturer

− 2. Ombyggnad av armaturer

− 3. Komplett byte av armaturer

● Inventering och analys av åtgärdsbehov och alternativ

● Investerings- och lönsamhetskalkylering

● Paketering i projekt för effektiva genomföranden 



Trygghetsaspekter



Etapp 1

● 3st områden

− 0661 Gotlandsresan

− 0662 Renblomman

− 0663Blå Jungfrun

● Nyttjade befintlig inventering

● Totalt 1250st armaturer

− Stort underhållsbehov

− Stor andel kvicksilverarmaturer

− Hög energiförbrukning, trygghetsbrister och brister i elanläggning

● Åtgärder

− Byte av armaturer och kompletteringar där bristfälligt 

− Inköp av armaturer på HBV

− Montage med egna och externa elektriker på ramavtal i kombination

− Översyn elabonnemang



Etapp 1, före Etapp 1, efter



Etapp 1, resultat energi - ekonomi 

● Beräknad el besparing: 212 MWh/år 23 % av fastighetselen

● Uppföljd energibesparing: 260 MWh 28 % av fastighetselen

● Investering 3 242 000 kr

● Besparing 435 000 kr/år (Energi och underhåll)

● Återbetalningstid 9,0 år

● Avkastning 11 %



Blev också en ”fyrkantigare” elkund
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Etapp 1, erfarenheter

● Äldre inventering inte komplett, fick uppdateras mitt i projekt

● Uppsamlingsprojekt fick tillskapas för byte av tillkommande armaturer

● Uppdelning mellan interna och externa montörer var inte optimalt 

● Problematiskt hantera och synka leveranser med montage

● Montagetid per armatur underskattades

● Uppdelad garanti, material - arbete

● Mer än beräknat arbete och materialåtgång för åtgärda kablage

● Större resursbehov att projektleda genomförande än beräknat



Etapp 2

● 2st områden

− 0115 Prästgårdshöjden

− 0170 Lyckebo

● Ominventering före projektstart

● Totalt 619st armaturer

− Stort underhållsbehov

− Stor andel kvicksilverarmaturer

− Hög energiförbrukning, trygghetsbrister och brister i elanläggning

● Åtgärder

− Byte av armaturer och kompletteringar där bristfälligt 

− Inköp av armaturer på HBV

− Montage med egna och externa elektriker på ramavtal i kombination

− Översyn elabonnemang



Etapp 2, före Etapp 2, efter



Etapp 2, resultat energi - ekonomi 

● Beräknad el besparing: 98 MWh/år 24 % av fastighetselen

● Uppföljd energibesparing: 113 MWh 28 % av fastighetselen

● Investering 1 412 000 kr

● Besparing 218 000 kr/år (Energi och underhåll)

● Återbetalningstid 7,7 år

● Avkastning 12,9 %



Etapp 2, erfarenheter

● Äldre inventering inte, nu gjordes före projektstart, gav tidsförsening

● Problematiskt hantera och synka leveranser med montage

● Lagerhållningsproblematik

● Problem med leveranstider från återförsäljare

● Förseningar med montage

● Felaktiga armaturer, tillverkarproblematik

● Delat garantiåtagande

● Större resursbehov att projektleda än beräknat



Etapp 3-5, genomförande 2016
● 8st områden

− Stora underhållsbehov

− Blandning mellan kvicksilver, natrium, glödljus, lågenergi, halogen, glödlampor

− Hög energiförbrukning, trygghetsbrister

● Noggrann inventering och åtgärdsanalys

● Åtgärder

− Byte av armaturer

− Ombyggnad av armaturer

− Byte av ljuskällor i befintliga armaturer 

● Upphandling på LOU, totalentreprenad

● Utvärdering anbud

● Tilldelning, kontrakt och genomförande



Etapp 3-5, erfarenheter så här långt…
● Mer arbete i upphandling ( dock återanvändningsbart)

● Flera anbud uppfyllde inte de ställda kraven

● Tidskrävande utvärdera anbud 

● Anbudsgivare saknar kompetens om funktionskrav

● Utförandet flyter på bättre, större ansvarstagande hos entreprenörerna

● Helhetsåtagande gällande garanti

● Ombyggnad som option, fick handlas upp separat

● Viktigt planera tidsmässigt, både upphandling och genomförandet 



3 positiva lärdomar:

● Energisnålare än beräknat!

● Underhåll med avkastning kan åstadkommas om 

ha med både energi- och underhållsaspekterna

● Effektivare och billigare genomförande  i 

totalentreprenad men mer krävande i inventering 

och upphandlingsskedet



3 Negativa lärdomar

● Tillverkarproblematik, annat innehåll än utlovat

● Kunskapsnivån låg om ställda funktionskrav 

● Låååånga leveranstider och lagerhållningsproblem vid 

större projekt



Tips!

● Undvik överlämningsproblematik i projekten

● Se upp om ha montörer från olika firmor i samma projekt

● Håll koll på vem som betalar elen till belysningen

● Tänk på ljuskvalitén och trygghetsfrågorna för få nöjda kunder

● Se över elabonnemang efter åtgärd



Tack för idag!
Tomas Nordqvist

Energiansvarig

018-727 37 67

tomas.nordqvist@uppsalahem.se


