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Belysning - Ny teknik
Belysningsanläggningar längs vägar ur ett 
ekonomiskt och miljöperspektiv. 
Vad gäller för ljuskällor, armaturer och stolpar?

Regler och riktlinjer 
Beskrivning av en belysningsanläggning - terminologi. Det man i dagligt tal benämner som en belysningsstolpe 

består egentligen av flera delar:

• Fundament

• Stolpe

• Arm

• Armatur

• Ljuskälla



Beroende på vad av material är inte alla delar relevanta. 
Om man t.ex. väljer trästolpar sätts de direkt i marken 
utan fundament medan stålstolpar ibland är integrerade 
med armen till en enhet. Man kan också avstå från arm, 
och sätta armaturen direkt på stolpen.

Utöver detta tillkommer strömmatning och styrning 
för släckning/tändning. Om man har centralt placerad 
styrning måste man ha separata matningskablar till be-
lysningsstolparna. Ett annat alternativ är ljussensorer på 
varje armatur, då kan anläggningen matas via konstant 
tillslagen ström i elnätet.

Under alla omständigheter är det viktigt att man tänker 
på alla de delar som nämns ovan om man planerar en 
större ombyggnation av en belysningsanläggning, eller 
vid en nybyggnation.

Nuläget
Hos Sveriges vägföreningar finns idag många varianter 
på belysningsanläggningar och med varierande ålder. 
Det är heller inte ovanligt att det inom en och samma 
förening finns olika belysningstyper. Innan man planerar 
en ombyggnation måste man inventera sin anläggning så 
att man vet vad man har.

Förutom den generellt ökande miljömedvetenheten i 
samhället är det främst det så kallade ”Ecodesign-direk-
tivet” som lett till att många föreningar nu måste se över 
sin vägbelysning.

Ecodesign-direktivet, som ställer krav på att endast vissa 
typer av lampor får säljas efter 2015 för användning i 
vägbelysningsarmaturer, har skapat förvirring hos flera 
medlemmar. Oklarhet råder om krav på lampbyte gäller 
redan nu för kvicksilverlampor till högtrycksnatrium 
m.m. Från kommuners sida har också i vissa fall ställts 
krav på lampbyten som saknar stöd i lagar och förord-
ningar, vilket ökar oklarheten ytterligare. Vi ska här reda 
ut vad man bör tänka på vid nyanläggning och renove-
ring av belysningsanläggningar längs väg.

Ecodesign-direktivet
Redan 2009 kom ett EU-direktiv som kallas
Ecodesign-direktivet. I det står bland annat följande:
  
”Vissa ljuskällor blir förbjudna och ska fasas ut.”

Själva direktivet är ett ramdirektiv som har imple-
menteratsi Sverige i en ekodesignlag. Sedan följer de 
produktspecifika kraven i ett antal EU-förordningar. 
Förordningarna ställer inte bara energikrav utan också 
informations- och kvalitetskrav på produkterna. Kraven 
ingår i CE-märkningen och det sker en stegvis utfasning 
av ineffektiva produkter. 

Här följer en tidtabell för vägbelysningsljuskällor:
I april 2015 förbjuds kvicksilverlampor med E27- och
E40-sockel. Det är alltså redan idag aktuellt att inte in-
stallera armaturer för kvicksilverlampor eftersom dessa 
ljuskällor inte går att få tag på efter 2015.

I april 2017 förbjuds vissa metallhalogenlampor. Dessa

Alternativa ljuskällor i gamla armaturer
Idag finns det alternativ till kvicksilverlampor som kan 
monteras i gamla armaturer avsedda för kvicksilverlam-
por. Det är i första hand induktionslampor. En 125W 
kvicksilverlampa kan ersättas av en 40W induktionslam-
pa. Ett byte till induktionslampor ger en återbetalnings-
tid på bara 2 år. Induktionslampan har inbyggt styrdom 
och lägre temperatur än Hg- & Na-lampor vilket gör att 
de kan monteras direkt i befintlig armatur (där den får 
plats fysiskt) som har E27 eller E40 gänga. Det befintli-
ga styrdonet måste dock kopplas förbi.

- En 40W induktionslampa kostar ca 700 kr + moms 
och håller ca 3 ggr så lång tid som en Hg (kvicksilver) 
eller Na (natrium). En induktionslampa har över 90 % 
Lumen output i ca 60 000 tim (15 år)

Blå symbol betyder kvicksilverlampa



 

  - Med induktionslampan finns alltså ett alternativ till 
att byta hela armaturen för att Hg-lamporna måste bort. 
Man bör dock tänka på att gamla armaturer kan ha gul-
nat ”glas” (plast) som kan dämpa ljuset kraftigt, vilket 
då också bör bytas ut.
  - Det finns även adaptrar mellan E27 & E40 (så att 
man kan montera induktionslampan som har E27 i en
armatur med E40)
  - Induktionslampor är svåra att dimmra. 

Alternativa ljuskällor när man monterar nya armaturer
Ljuskällor och armaturer - Jämförelse mellan olika typer av ljuskällor

Jämförbar effekt W inklusive driftdon 44W 44W 44W 80W 140W

Livslängd I >60000 55000 16000 20000 16000

Garanti 3 år 3 år 2 år 2 år 2 år

Färgåtergivning CRI= RA index >80 65-80 65-90 20-40 40-60

Lumen per watt 90 90 90 130 50

Photopic efficency, pupillumen/w 140-160 140-160 120-150 80-90 40-50

Avmattning efter 10000 timmar 7% 10% 40% 30% 45%

Avmattning efter 60000 timmar 30% - - - -

Bländningsrisk Nej Ja Ja Ja Ja

Miljö/kvicksilver per 60000 BT2 1,3 mg 0 mg 15-30 mg 40-50 mg 60-120 mg

Tändning efter avbrott Direkt Direkt ca 10 min ca 10 min ca 10 min

Lamptemperatur gr C 60 60 350 350 350

Inköpskostnad 769 1150 452 240 60

Antal byten 60000 timmar 0 0,5 3 3 3

Totalkostnad för 60000 bi brinntimmar 3 3 409 kr 4 890 kr 6 336 kr 7 560 kr 10 440 kr

Induktion LED Metallhalogen Högtrycksnatrium Kvicksilver

1. Genomsnittsvärden för de mest förekommande ljuskällorna
2. Kvicksilvermängden per lampa multiplicerat med antal lampor under  60.000 brinntimmar
3. Kostnaden= ljuskällans pris * antal byten * energiåtgång under 60.000 timmmar * 1Kr/kWh+byteskonstand * antal byten
Byteskostnad/arbetskostnad 600 Kr/byte

(Tabellen är framtagen av Miljöbelysning AB) 



När det är dags att byta armatur bör man titta på 
alternativen, t.ex. med LED-belysning. De är 
energisnåla och ger effektiva system. Lätta att anpassa 
till miljö och trafikmängd. Lätta att dimmra. Genom 
att byta till LED görs en besparing i energi på 75 % 
mot tidigare belysningskälla, serviceintervallen 
förlängs med ytterligare cirka 20 - 40000 belysnings-
timmar. Vilket motsvarar ungefär 5 - 10 år till.

Ett exempel
Värmdöviks vägförening (på Värmdö, Stockholms län)
byter sina kvicksilverljuskällor mot nya LED-arma-
turer. Resultatet blir en reducering av effektförbruk-
ningen från 125 W till 44 W LED, med bättre ljus. I 
de gamla trästolparna som är 8 meter höga och står en 
bra bit från vägen har monterats Monde Verdes Sun-
BURST4 LED på 44 W. En liten, men viktig teknisk 
egenskap i dessa armaturer är den inbyggda ljussen-
sorn, som för vägföreningen innebär ett enkelt ägande 
och drift av belysningen, dvs de sköter sig själva, i år 
efter år. Den gamla centrala styrningen kan skrotas
då armaturerna själva tänder och släcker med hjälp av
den inbyggda ljussensorn. Detta betyder också att 
energibesparingen blir maximal då armaturerna tänder 
och släcker beroende på hur ljussituationen är precis 
på den plats där de är placerade.

Bild på Värmdöviks vägförenings nya belysning

Mer om styrsystem
För att ytterligare spara energi finns ett antal olika 
styrmöjligheter, Vad som passar bäst beror på antalet 
belysningspunkter. Det går att installera ljussensorer, ti-
mer-styrning, släcka delar av belysningen under viss tid 
på natten. Det finns stora energibesparingar att göra.

Belysningsstolpar
Äldre belysningsanläggningar är ofta monterade i 
trästolpar som i första hand används för eldistribution 
via luftledningar. Dessa stolpar är oftast impregnerade 
med kreosot, som under 1900-talet användes i stor ska-
la. Kreosot används idag främst för impregnering av 

järnvägssliprar, el- och telefonstolpar. Användningen 
av kreosot begränsades på 1980-talet. Idag får kreosot 
bara användas av yrkesmän med utbildning. De senas-
te åren har kreosot utvärderats av Sverige och Kemi-
kalieinspektionen inom ramen för ett granskningspro-
gram i EU. Den svenska utvärderingen ligger till grund 
för ett förslag om att ta upp kreosot på bilaga 1 vilket 
skulle betyda att ämnet får ingå i godkända produkter 
i EU. I juli 2011 lämnade Europeiska kommissionen 
beskedet att kreosot kommer att tas upp på bilaga 1 
och därmed bli möjlig att använda i ytterligare
fem år från och med den 1 maj 2013 (d.v.s. till 2018). 
Under tiden till 2018 kommer ytterligare utvärdering 
ske och beslut fattas om eventuell förlängning.
Slutsatserna av den bedömning som gjorts är att inget 
alternativ skulle vara bättre ur miljösynpunkt. Kreosot-
behandlat virke håller i regel längre än virke behandlat 
med andra träskyddsmedel och behöver därför inte 
bytas lika ofta. Trä behandlat med träskyddsmedel blir 
miljöfarligt avfall. För kreosot finns särskilda förbrän-
ningsugnar som inte lämnar några skadliga restpro-
dukter.

Andra tänkbara alternativ till kreosotbehandlat virke 
i belysningsstolpar är betong och stål. Stål och betong 
kräver mer energi att tillverka, transportera, installera 
och destruera. Enligt underlag som Kemikalieinspek-
tionen har tagit del av skulle alternativen med stor san-
nolikhet leda till större klimatpåverkan, större utsläpp 
av PBT-ämnen och medföra många praktiska nack-
delar. Två nyligen gjorda livscykelanalyser visar att 
kreosot är ett miljömässigt bättre alternativ än betong
och stål.

Ny armatur på gammal trästolpe

Om kreosot förbjuds
En undersökning om kreosot förbjuds som Europeiska 
kommissionen gjort, visar på allvarliga socioekono-
miska konsekvenser i bland annat Sverige, men också 
i andra EU-länder. För svensk del skulle kostnaden av 
ett förbud bli cirka 100 miljarder kronor. I juni 2013 



agerade Natur-skyddsföreningen hårt mot nyetable-
ring av kreosotbehandlade belysningsstolpar. Dom vill 
redan nu förbjuda användningen av kreosotbehandlade 
stolpar. 
  När det gäller val av stolpar vid ny anläggning så 
bör man tänka till noga. Kreosotimpregnerade belys-
ningsstolpar får sättas upp till och med 2018. (men 
som redovisats ovan är en förlängning inte omöjlig, 
vad som ska hända med redan monterade stolpar finns 
inga beslut om alls).

Andra material
Som nämnts ovan har betong och stål använts i många 
år. Stål är vanligare i Sverige medan betong är vanliga-
re i centraleuropa,ofta beroende på vilka material man 
haft lättast åtkomst till. Numera finns även andra bra 
alternativ.

- Återvunnet stål: Stolpen tillverkas av 50% återvunnen 
stål med betongfundament på 1,5 m.

- Aluminium: Stolpen kan utföras i aluminiumplåt, 
band, strängpressade profiler eller gjutgods. Korrosions
skydd erfordras normalt inte för delar ovan jord men 
för ytor utvändigt och invändigt under och nära mark
rekommenderas skydd med bitumenmassa (asfalt).

- Komposit: Stolpen tillverkas av ett rör med en kärna 
av glasfiberarmerad polyester och ett skal av solid
UV-beständig 3–4 mm infärgad polyeten som täcker 
stolpens hela utsida. (Data för tillverkningen kommer
från Jerol Industri i Tierp).

Lufledning till stålstolpar (ovanligt men fungerar tekniskt)

Sammanfattning
När man beskriver läget inom vägbelysning kan man 
konstatera att vi just nu befinner oss i en period med 
stora förändringar. Lagkrav har drivit på den tekniska 
utvecklingen kraftigt. Det gör att det idag finns ett stort 
utbud av nya tekniker för vägbelysning. Det är inte 

möjligt att idag dra klara slutsatser om vilken teknik 
som ska väljas för att få den långsiktigt bästa
lösningen. Eftersom produktutbudet är stort och de 
tekniska lösningarna många måste man ha en tydlig 
plan för att hålla bra fokus i ett belysningsprojekt.

Vi har tagit fram nedanstående checklista till er hjälp.

- Kontrollera att stöd finns i föreningens lantmäteriför-
rättning för att sköta en belysningsanläggning. Om
inte så kan det krävas att lantmäteriet gör en föränd-
ring genom en förrättning. I vissa fall kan belysning
räknas som ett ”vägtillbehör”. Rådfråga lantmäteriet.

- Prioritera följande aspekter så att ni vet vad fokus i 
projektet ska vara: Bättre ljus. Spara ström/pengar. 
Uppfylla miljökrav. Stolpar & armaturers utseende.
 Effektivare underhåll. Samordning med stora 
vägarbeten.

- Inventera den befintliga anläggningen, främst avseen-
de avstånd mellan stolpar och vilken effekt och typ av
ljuskällor som finns. Gamla armaturer är ibland 
märkta med symboler för detta, blå symboler betyder 
kvicksilverlampor och gula betyder natriumlampor.

- Säkerställ ägarförhållandena. Vem äger befintlig an-
läggning och hur bör det framtida ägandet vara. Om
befintlig belysning sitter i samma stolpar som används 
för distribution av hushållsel i området så har med
säkerhet den lokala nätägaren krav på hur projektet ska 
genomföras.

- Tillstånd kan i vissa fall behövas, kontrollera med 
kommunen och/eller Trafikverket om de har något
att invända.

- Kontrollera om andra intressenter finns för samord-
ning av arbetena.

- Finansiering (fonderade medel, extra utdebitering, 
inom ramen för budget).

- Bidrag, även för detta kan en avstämning med kom-
munen och/eller Trafikverket vara på sin plats.

- Bestäm hur den tekniska lösningen ska bli (stolpar, 
armaturer, belysningskällor, styrning, mätutrust
ning för elförbrukning, ledningsdragning i luft/mark, 
belysningsdimensionering och placering av stolpar).

- Framtida underhåll. Gör en plan för t.ex. lampbyten 
och slyröjning.

- Val av leverantör och installatör (den lokala nätäga-
ren kan ha krav på detta).



Detta är ett komplement till REV’s tidigare skrift 
”Belysningsanläggning” som tar upp:

- De olika författningar som gäller
- Innehavaransvar
- Arbetsmiljö och arbetsgivarefrågor
- Dokumentation
- Support vid tillämpningen

Behöver ni mer hjälp, tag kontakt med Kansliet så hjälper någon av våra sakkunniga er.

Här nedan finns några tips om mer att läsa.
Induktionslampor    http://www.miljobelysning.nu/

LED-belysning    http://www.thornlighting.se
     http://www.swarco.se
     http://www.mondeverde.se/led
     http://www.eurostreetled.com
     http://www.miljobelysning.nu/

Styrsystem    http://www.greenstreet.capelon.se/

Belysningsstolpe i komposit  http://www.jerol.se
     http://www.formenta.se
Belysningsstolpe av stål  http://www4.elektroskandia.se
     http://www.varmforzinkning.se
     http://www.vikorsta.
     http://www.moramast.se/Produkter/Morastolpen
 av aluminium    http://www.lattix.net
 av trä (kreosotbehandlade)  http://www.scanpole.se
     http://www.poles.se

Det finns fler leverantörer. Sök på Webben.

Källor
Energimyndigheten    http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Ekodesign/
Miljöstyrningsrådet    http://www.msr.se/ 
     http://www.msr.se/Documents/publikationer/msr_vagledn_utomhusbe
     lysning_090930.pdf

Trafikverket     http://www.trafikverket.se/

     http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/
     Vag/Vagutformning/Dokument_vag_och_gatuutformning/Vagar_och_
     gators_utformning/Vag_och_gatubelysning/07_utformning_av_belys
     ningsanlaggning.pdf

Kemikalieinspektionen   http://www.kemi.se/

Sveriges kommuner och landsting  http://www.skl.se/

Svensk energi     http://www.svenskenergi.se/ 

EU /Sveriges regering    http://www.regeringen.se/sb/d/14220/a/160156

Belysningsbranschen   http://belysningsbranschen.se/informationsmaterial/material/en-sakra
     re-framtid/Armaturtillverkare


