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1 Sammanfattning
Denna rapport behandlar projektet ”Smart ljus på väg”, eller som det även kallas ”Nytt Ljus”.
I projektet har prövats ny teknik för energieffektiv belysning i drift längs vägsträckor, tunnlar,
vägkorsningar, busshållplatser, bangårdar m.fl. trafikanläggningar.
Projektet har pågått 2009 till och med 2013, planerat slut för projektet var 2012.
Under projektets löptid ändrades dock förutsättningar när dåvarande Vägverket och
Banverket lades ner och Trafikverket bildades. Som en följd av det så flyttades även
huvudmannaskapet för projektet internt vilket indirekt ledde till försening.
En av dom viktigaste slutsatserna för projektet är att den största minskningen av
energibehovet för belysning, kan endast ske med hjälp av LED-belysning, och för vissa typer
av anläggningar LED-belysning i kombination med styrsystem.
Kombinationen av LED-belysning och styrsystem innebär att man kan bibehålla
trafiksäkerheten då ljusnivån kan sänkas på tider när behovet av belysning inte är så stort.
En målsättning för projektet var att visa hur en halvering av energibehovet för vägbelysning
skulle kunna klaras, vilket inom projektet har visat sig vara möjligt.
Vid projektets slut har det monterats ca 2000 armaturer för belysning varav 1200 via någon
form av styrsystem.
Projektet har drivit teknikutveckling inom olika områden, LED-belysning för busshållplatser,
vägbelysning samt för styrsystem för belysning.
Projektet har även bidragit till att öka och sprida kunskap, bland annat genom att medverka
på olika seminarier och delge erfarenheter, ett stort antal tidningsartiklar samt via hemsidan
www.trafikverket.se/nyttljus
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2 Projektbeskrivning
Projektet ”Smart belysning på väg”, i dagligt tal även kallat ”Nytt ljus” är ett verksamhetsnära
utvecklingsprojekt för energieffektivisering av belysningsanläggningar utomhus, ID-nr för
Trafikverkets FUD-info för projektet är 2385.
Projektet har genomförts i samverkan med Energimyndigheten, kommuner samt andra
intressenter.

2.1 Bakgrund
Våren 2007 fick dåvarande Vägverket en fråga från Näringsdepartementet om vad Vägverket
kunde göra för att minska klimatpåverkande utsläpp. En lista över ett tjugotal åtgärder i
vägtransportsektorn sammanställdes, från fordonsbestämmelser till motorvägsbyggen,
beläggningsunderhåll mm.
Energieffektivare belysning hamnade högt på listan, av flera skäl:
• Energieffektivisering i vägbelysningsanläggningar är en klimateffektiv åtgärd
• Åtgärder i vägbelysning har snabbt genomslag, från och med samma dag som ny
utrustning driftsätts
• Vägverket råder över sina belysningsanläggningar och kan ta egna besluta att
genomföra åtgärder.
• Åtgärder är ofta lönsamma även företagsekonomiskt.
Senare under 2007 beslöt Vägverkets ledning att energieffektiv väghållning är ett område där
en samlad överblick och upprättad handlingsplan vore önskvärda.
Samtidigt som diskussionerna inom Vägverket började ta fart, började även den tekniska
utvecklingen av LED-tekniken att bli kommersiellt fungerande.
Det började helt enkelt dyka upp lösningar för att belysa vägar o gator med LED-teknik, både
inom Sverige samt givetvis mycket utländska tillverkare.
Detta fick till följd att nya produkter provades på olika ställen över landet utan nationell
samordning eller på ett strukturerat sätt, inte heller resultat från prover redovisades.
Under 2008 tog Vägverket fram utkast till ett genomförande för försök med ny teknik för
vägbelysning, samtidigt som diskussioner om att upphandla ett pilotförsök fördes.
Diskussionerna ledde till att projektet startade med en marknadsundersökande annons i
tidningarna Dagens Industri och Ny Teknik i December 2008 och Januari 2009.
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Marknadsundersökande annons, införd i Ny teknik 10/12-08
Vägverkets uttalade modell för projektet var att det skulle vara av typen ”Verksamhetsnära
utvecklingsprojekt”, det vill säga produkter som provades skulle provas i drift i verkliga
anläggningar, och efter montage så är det ordinarie linjeorganisation som ansvarar för
driften.
Samtidigt som Vägverket planerade för start av projektet pågick även diskussioner inom
Göteborgs stad om en fortsättning på ett projekt för intelligent styrning av gatubelysning, och
man sökte samarbete med Vägverket för att få till ett EU-projekt med namnet ”ESOLI”.
Vägverket valde då att gå in som en partner inom Göteborgs stads projektansökan, med
arbetsuppgiften inom projektet att prova ny teknik för energieffektivare vägbelysning.
Projektet har därmed även varit Trafikverkets bidrag i EU-projektet ESOLI, som ingår i
programmet Intelligent Energi Europa (IEE).
Efter sammanslagning av dåvarande Vägverket och Banverket i april 2010 samordnades även
vissa delar av dåvarande Banverkets projekt ”Energieffektiva stationsområden”, se mera
information under stycket ”Bangård”.

2.2 Syfte
Det övergripande syftet med projektet var att hitta mer energieffektiva metoder att belysa
vägar, så som det formulerades vid projektets start.

2.3 Mål
Projektets mål har varit att skaffa och sprida kunskaper, driva på teknikutvecklingen för att
energieffektivisera drift och sänka livscykelkostnader, samt bereda väg för storskaligt
införande.
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Målet för projektet var även att utveckla riktlinjer och rekommendationer om olika nyare
alternativa, icke etablerade, belysningstekniker för vägbelysning för potentiella köpare och
beställare.

2.4 Ekonomi
Ursprunglig budget samt upparbetade kostnader för projektet till och med december månads
utgång 2013 redovisas här.
Ytterligare kostnader inom ramen för projektet förväntas inte.
Plan för finansiering, från Vägverkets ansökan för projektet, dat 2009.03.19
Namn
Energimyndigheten
Vägverket
Leverantörer
EU kommissionen (förhandling)
Trafikkontoret, Göteborg (förhandling)
Summa

% av total*
16
80
7

Summa
984 000
4 512 000
413 000

100

5 909 000

Tabell summering ekonomi för Nytt Ljus, AO 106455100
År

Kostnader

Bidrag

Kostnad för
Trafikverket

2009*

893

-

893

2010

2982

-800*

2182

2011

1817

-

1817

2012

2130

180**

1950

2013

545

-

545

Summa

8367

-980

7387

*) Bidrag från Energimyndigheten org-nr 202100-5000 utbet. 2010-12
**) Bidrag från Energimyndigheten org-nr 202100-5000 utbet. 2012-11

Totala summan för kostnader förda på projektet 8367´tkr, varav Trafikverkets del uppgår till
7387´tkr, budgeterat enligt bifogad tabell från ansökan totalt 5909´tkr.
Förekommer även vissa kostnader som inte redovisas här då dessa inte har belastat projektet,
men som projektet ändå haft nytta av, till exempel vid utbyte av armaturer så kan kostnad för
byte ha belastat ordinarie linjeverksamhet.
Separat ekonomisk slutredovisning av projektet har skett till Energimyndigheten 2013.12.18.
I denna rapport finns även fördelning på olika kostnader angivet, något som av utrymmesskäl
utelämnas här, för mera information se ärendenummer TRV 2010/9631.
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2.5 Projektorganisation
Projektet och projektorganisationen har av olika orsaker förändrats under projektets löptid.
Projektet har bland annat överlevt nedläggning av Vägverket och Banverket, bildandet av
Trafikverket, byte av huvudmannaskap inom Trafikverket, flyttning av hemsida samt byte av
projektledare och i något fall försöksledare.
Projektorganisationen vid avslut av projektet:
Projektledare
 Joakim Frank

Trafikverket, UHaen

Styrgrupp
 Christofer Silfvenius
 Erik Norrgård
 Lars Schillström
 Leif Lindmark
 Peter Bennich

Energimyndigheten
Trafikverket, Ssbtr
Trafikverket, UHniö
Trafikverket, UHae
Energimyndigheten

Försöksledare
 Anette Berggren
 Berth Torsson
 Björn Ållebrand
 Krister Larsson
 Bo Stålnacke
 Jörgen Lindberg
 Lars Olling
 Mikael Lilja
 Mats Olsson
 Peter Brandt
 Stefan Ericson

region mitt, UHnin
region väst, UHnis
bangårdar, UHaek
bangårdar, UHaen
region Stockholm, UHniö
region syd, UHnis
region väst, UHnis
region öst, UHniö
region Stockholm, UHniö
region syd, UHnis
region nord, UHnin

Till projektet har det även funnits upphandlad resurs i form av teknisk koordinering.
När projektet startade inom Vägverket var följande delaktiga i projektorganisationen:
Försöksledare vid start var Berth Torsson och Jonas Sparthan region Väst, Christer Berg Mats
Olsson o Bo Stålnacke region Stockholm, Billy Törnkwist region Öst, Anette Berggren region
Mitt, Stefan Ericsson region Norr.
Projektledare till t.o.m. Juni 2011 och den som startade projektet inom Vägverket var Martin
Strid.
Från energimyndigheten var Kalle Hashmi delaktig, från Göteborgs stad deltog Ingemar
Johansson som även ansvarade för ESOLI-delarna av projektet (se referenser för mer
information).
Utöver dessa fanns även resurser för projektet i form av konsultstöd.
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3 Genomförande
Projektet startade med marknadsundersökande annonser i slutet av 2008/början 2009.
Efter genomförda intervjuer baserade på annonssvar under vinter/vår 2009 sammanställdes
resultaten i ”Nytt Ljus Intervjubok leverantörer av ny belysningsteknik”, se projektets
hemsida:
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Teknik/Nytt-ljus---ny-teknik-forenergieffektiv-vagbelysning/Dokument-for-Nytt-ljus--ny-teknik-for-energieffektivvagbelysning/
Utifrån genomförda intervjuer valdes olika produkter ut tillsammans med försöksledare för
prov inom projektet genom verksamhetsnära försök.
Verksamhetsnära utvecklingsprojekt innebär att projektet genomförs inom den ordinarie
driftorganisationens verksamhet, produkter som sätts upp sätts upp tills vidare, det vill säga
så länge produkterna fungerar tillfredsställande får de sitta kvar.
Försöksledare för respektive försök och projektledare för el och belysningsanläggningar inom
respektive region är samma person, vilket gör att uppsatta försök därmed med automatik är
överlämnade till linjeorganisation för drift och underhåll.
Denna metod att arbeta innebär att produkter på prototypstadiet inte kan hanteras, då detta
skulle innebära allt för mycket störningar för trafiken.
Metoden innebär även att användarperspektivet blir påtagligt, är produkten svår att montera,
felaktigheter i leverans och så vidare så får det genomslag direkt.
Efter montage så har produkterna använts och hanterats av organisation för drift och skötsel,
med kontinuerliga avstämningar under projekttiden.
Utvärdering av produkterna har skett enligt gemensamma kriterier.
I varje delrapport finns en bedömningstabell där fem olika kategorier gällande produkten har
poängsatts, kategorierna är följande:
 nytänkande
 potential för energibesparing
 driftsäkerhet
 värde/nytta för Trafikverket som applikation
 funktion/underhåll
Poängen som har fördelats för respektive produkt är:
 låg/ingen
– 0 poäng
 liten
– 2 poäng
 stor
– 3 poäng
 mycket stor
– 4 poäng
Medelvärde för dom olika provade teknikerna har sedan räknats fram, utifrån dom
bedömningar som är gjorda i varje enskilt test.
Eftersom utvecklingen av ny belysningsteknik går fort avser poängsättningen tidpunkten då
testprodukten köptes in och monterades. Exempelvis ”Nytänkande” ska uppskattas vid
tidpunkten för inköp. Med ”Värde för Trafikverket” menas hur stort värde produkten i sig har
för Trafikverket och verksamheten.
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Poäng är satta utifrån projektet med dom förutsättningar som fanns när testet inleddes, och
relativt inbördes mellan olika tester inom Nytt Ljus. Att använda sig av poängen för slutsatser
i efterhand och utanför Nytt Ljus är inget som vi rekommenderar.
Poängen speglar givetvis även den syn som respektive försöksledare har av hur det har
fungerat med leveranser, montage mm, kort sagt användarperspektivet på produkten vid det
tillfället.
Under projektets gång har 1-3 gemensamma projektmöten om året med försöksledare
genomförts. Vid dessa möten har erfarenheter, planering kommande verksamhet, aktuell
försökslista mm gåtts igenom.
Under projekttiden har det varit ett styrgruppsmöte, planeras ytterligare ett efter att
slutrapport är klar.
Två stycken delrapporter har lämnats in, daterade 2010-06-30 samt 2011-08-30, se DNR TRV
2010/9631.
Aktuella försök har redovisats på webbplatsen i en ”Försökslista” som uppdaterats med jämna
mellanrum.
Vid projektets slut har det monterats ca 2000 armaturer för belysning varav 1200 via någon
form av styrsystem.

3.1 Busshållplatser
Slutsats o summering, busshållplatser
Här har vi sorterat in olika tekniker för att belysa väderskydd vid busshållplats samt yta för
hållplats utan väderskydd.
Gemensamt för provade belysningstekniker är att dom inte är anslutna till elnätet.
Medelpoäng för hela teknikkategorin är 14,6 p (av totalt 20).
När försöken började fanns inga färdiga produkter att köpa på marknaden. Funktioner för
belysning av väderskydden utformades efter dialog med leverantörer. Leverantörerna
utvecklade och utformade sedan sina lösningar, som vi tillsammans med länstrafikbolaget
monterade i väderskydden.
Någon anläggning har råkat ut för stöld, väderskydden har som helhet fungerat under
testperioden och resenärer och förare tycker att det är bra med belysning.
Anläggningarna för belysning av väderskydd som monterats på Tjörn ägs av Västtrafik som
ställde upp som ”testbänk” för denna del av projektet.
Efter något år beslutades även att prova belysning på hållplatser utan väderskydd. Då
Trafikverket som väghållare inte äger själva väderskyddet, däremot ansvarar vi ofta för ytan
för hållplats samt givetvis även då för vägområdet som hållplatsen hör till.
Här fanns det lite mera standardiserade produkter att tillgå på marknaden, även om utbudet
inte var stort. Till stora delar så utgörs produkterna av kombinationer av redan existerande
teknik, men i kombination så nya funktioner erhålls.
Svårigheten med försöket att belysa hållplatser utan väderskydd har varit att få gehör för våra
krav och förståelse för den situation som finns längs med vägnätet, bland annat rent
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logistikmässigt med åtkomst till provplatserna. På något ställe har vi inte fått den funktion
som vi beställde vid leverans, på något annat ställe har inte anläggning fungerat på över ett år,
trots tydliga krav i beställningar.
I nuläget fungerar produkterna, och erfarenheter så här långt är även här att det tillför
säkerhet och trygghet både för resenärer och förare. En reservation här är att man inte på
samma vis kan säkerställa drift som med konventionellt strömförsörjd belysning, men på rätt
ställe fyller tekniken ett behov.
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3.1.1 Leading Lights, Active lights – väg 332, väg 684
Sammanfattning
Sedan november 2012 har Trafikverket testat solcellsdriven belysning vid tre hållplatser på
väg 332 och väg 684. Det speciella med produkten är att den är solcellsdriven med en
närvarostyrd LED-armatur. Montaget upplevdes som besvärligt eftersom systemets delar
levererades vid olika tidpunkter samt att systemet inte levererades som en färdig produkt.
Närvarostyrningen fungerar fortfarande inte enligt Trafikverkets föreskrifter. En lärdom
utifrån det är att en produkt aldrig ska betalas helt innan drift och funktion fungerar som
förväntat. Produktdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet är att testa och utveckla ett förslag på hur busshållplatser utan tillgång till ström på
nära håll ska och kan belysas.
Typ av system och förhållande på platsen
På väg 332 och väg 684 har Trafikverket testat tre solcellsdrivna system vid hållplatser sedan
2012. Produkten heter Active lights och kommer från Leading lights. Enligt leverantör är
valda orter på gränsen till vad system med solceller och batteri är dimensionerade för att klara
av, med tanke på tillgängligt dagsljus under vintertid. Trots detta ansåg Trafikverket att det
var värt att göra ett försök.
Active lights är en intelligent och solcellsdriven belysning som endast är tänd då närvaro
detekteras. Systemet består av en 5,5 meter hög stolpe med närvarosensor, en LED-armatur,
inbyggt batteri samt solceller. Vid närvaro tänder armaturen upp och är tänd ett par minuter
efter sista detektering. Produkten är självförsörjande och behöver ingen yttre
strömförsörjning, vilket möjliggör belysning på platser utan tillgång till ström. Eftersom ingen
ström förbrukas sparas det också på miljön.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Leveranstid: Systemets olika delar kom i omgångar vilket ställde till det vid montage.
 Produktkategori: eftersom utbudet är litet är det svårt att placera produkten i en
produktkategori
 Montering: Montaget var besvärligt eftersom alla delar till systemet inte levererades
samtidigt. Entreprenören fick montera och skruva ihop delarna, vilket inte är att
föredra. Leverantören borde leverera färdigmonterade produkter.
 Driftsäkerhet: Ljuset har en behaglig
färgton men ljusbilden är något skarp i
kanterna. En mjukare övergång med mer
ströljus bakåt hade föredragits. Vid
beställning av produkterna angavs att
armaturerna skulle lysa 6-8 minuter
efter detekterad närvaro. Efter
installation visade det sig att
armaturerna endast lyser någon minut
efter sista detektering. Leverantören har
varit ute på plats för att åtgärda
problemet men det gick inte att överföra
ändringen till stolpen. Fortfarande lyser
armaturerna endast några minuter trots
att felet har anmälts.
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Bilderna visar hur produkten kom levererad i flera delar. Leading lights har tagit ut statistik
ur stolparna under vecka 47, 2013.
Busshållplats 34 i Kramfors har tänt totalt 1980 minuter sedan montering och hade dåligt
batteri. Det visade sig att den reagerade och tändes upp av förbipasserande lastbilar.
Sensorerna riktades ned och då reagerar de bara på personer som rör sig vid stolpen. Det
dåliga batteriet byttes till ett laddat. Tiden för närvaro ändrades till 2 minuter tändtid/rörelse,
enligt den beställning som gjordes från början.
Busshållplats 32 i Kramfors fungerade bra och hade bra batteristatus. Armaturen har lyst 762
minuter sedan start, 318 minuter från montage (mars) till 23/5. I snitt blir det 74-100 minuter
per månad. Tiden för närvaro ändrades till 2 minuter tändtid/rörelse, enligt den beställning
som gjordes från början
Busshållplats 33 i Stavreviken hade dåligt batteri. En trolig anledning är att närliggande träd
samt bussar som stannar för rast, triggar många tändningar. Det dåliga batteriet byttes mot
ett nytt. Denna stolpe skall flyttas så att den kommer i mer sol och har mer "vanliga"
triggningar av personer som väntar på bussen. Tiden för närvaro ändrades till 2 minuter
tändtid/rörelse, enligt den beställning som gjordes från början
Slutsats
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4

Summa
Totalt: 16p (20p)
Det är viktigt att tänka på att inga träd är i vägen samt att rikta ned sensorerna om det är tung
trafik som passerar.
Driftsäkerheten är svår att bedöma då anläggningen inte varit i drift mer än ett år. Att
anläggningen fortfarande inte fungerar enligt Trafikverkets önskemål är en nackdel. Därför
bör ingenting betalas helt förrän funktionen är säkerställd och systemet fungerar som
förväntat. Annars är det svårt att ha ett bra påtryckningsmedel mot leverantör. Tydliga
instruktioner för montage samt dialog med leverantör av vilket behov man har innan
beställning är viktigt för att få rätt funktioner.
Batteribyte har även skett av leverantör då laddningsnivåer var dåliga i två av tre, men detta
kan lika gärna ha berott på att montering och brinntimmar inte varit optimalt. Utvärdering
längre fram behöver göras för att kunna dra några slutsatser.
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Att använda förnyelsebar energi är positivt och nytänkande. Systemet har stor potential för
energibesparing och har ett stort värde för Trafikverket. Speciellt vid platser som inte har
någon framdragen strömförsörjning men som ändå har ett behov av ljus.
Utfört
2013-11-30
Anette Berggren
Projektledare kraft och belysning väg
Region Mitt
anette.berggren@trafikverket.se
Direkt: 010-123 93 23
Trafikverket
Nattviksgatan 8
871 45 Härnösand
www.trafikverket.se
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3.1.2 Leading Lights, Active lights – Alingsås
Sammanfattning
Under det senaste året har Trafikverket testat solcellsdriven belysning vid en hållplats i
Alingsås. Det speciella med produkten är att den drivs på solceller och har en närvarostyrd
LED-armatur. Hittills har den fungerat bra vid montage och drift. Produktdatablad har
tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet är att testa och utveckla ett förslag på hur busshållplatser utan tillgång till ström på
nära håll ska och kan belysas.
Typ av system och förhållande på platsen
Active lights från Leading Light AB har testats på hållplatser söder om Alingsås sedan
november 2012. Testet består av två anläggningar som omfattar två stolpar vardera.
Active lights är en intelligent och solcellsdriven
belysning som endast är tänd då närvaro
detekteras. Systemet består av en 5,5 meter hög
stolpe med närvarosensor, en LED-armatur på
10 W, inbyggt batteri samt solceller. Vid närvaro
tänder armaturen upp och är tänd ett par
minuter efter sista detektering. Produkten är
självförsörjande och behöver ingen yttre
strömförsörjning, vilket möjliggör belysning på
platser utan tillgång till ström.
Produkten installeras enkelt på ett jordankare
som drivs ned i marken med hjälp av en hydralhammare eller liknande maskin. Alternativt på
ett fundament eller via skruvar som förankras i berg.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Leveranstid: Leveransen var längre än normalt med flera nya leveransdatum som
besked innan produkten tillslut kom fram.
 Produktkategori: eftersom utbudet är litet är det svårt att placera produkten i en
produktkategori.
 Montering: Monteringen gick bra utan anmärkningar från montören.
 Driftsäkerhet: Under den korta tid produkterna suttit uppe har de fungerat bra.
Kort efter montaget tog statistik ut från anläggningarna som visar följande:
Slävik
Nr 9
Nr 20
Häseryd
Nr 6
Nr 5

54 minuter på 10 dagar, blir 27 tändningar á 2 minuter, ca 3 tändningar/dag i
snitt
52 minuter på 10 dagar, blir 26 tändningar á 2 minuter, ca 3 tändningar/dag i
snitt
33 minuter på 10 dagar, blir 17 tändningar á 2 minuter, ca 2 tändningar/dag i
snitt
45 minuter på 10 dagar, blir 22 tändningar á 2 minuter, ca 2 tändningar/dag i
snitt
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Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen
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för energibesparing
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Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

3
4

3
4

Summa
Totalt: 17p (20p)
Driftsäkerheten är svår att bedöma då anläggningen inte varit i drift mer än ett år. Att
använda förnyelsebar energi är positivt och nytänkande. Systemet har stor potential för
energibesparing och har ett stort värde för Trafikverket. Speciellt vid platser som inte har
någon framdragen strömförsörjning men som ändå har ett behov av ljus.
Utfört
2013-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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Funktion/
underhåll

3.1.3 Elgo lighting, Sunwind – väg 348 och 562
Sammanfattning
Sedan november 2012 har Trafikverket testat vind- och solcellsdriven belysning vid två
hållplatser på väg 348 och 562. Montaget visade sig vara problematiskt eftersom
montagehänvisningen var knapphändig. När väl stolparna togs i drift fungerade inte
vindsnurran på någon av dem. Leverantör har vid två olika tillfällen varit på plats för att
försöka få igång anläggningarna, något som har tagit onödig tid och inneburit att
anläggningarna inte har tagits i drift förrän först i februari 2014. Det vill säga 14-15 månader
efter montaget. Vid andra tillfället bytte styrenheter ut och efter detta verkar anläggningar
fungera och ladda ackumulatorn som förväntat. Vid montage-tillfället togs upprepade
kontakter med leverantör för att få kompletterande information om hur de olika enheterna
skulle kopplas ihop. En lärdom utifrån försöket är att en produkt aldrig ska betalas helt innan
drift och funktion fungerar som förväntat.
Syfte
Syftet är att testa och utveckla ett förslag på hur busshållplatser utan tillgång till ström på
nära håll kan belysas.
Typ av system och förhållande på platsen
På väg 348 och 562 har Trafikverket testat två stycken vind- och solcellsdrivna system vid
hållplatser sedan november 2012. Produkten heter Sunwind och kommer från Elgo lighting.
Sunwind är en självförsörjande gatubelysningsarmatur som drivs med hjälp av vindkraft och
solceller. Armaturen är utrustad med skymningsrelä. Energin produceras med hjälp av ett
litet vindkraftverk och en solpanel. Sedan lagras energin i en ackumulator för att sedan
skickas till LED-armaturen som är anpassad till att arbeta tillsammans med hybridsystem.
Produktegenskaper, leveranstid, montering, driftsäkerhet
 Produktkategori: Svårt att kategorisera produkten då det är en produktkategori som
inte använts i stor utsträckning hos
Trafikverket ännu. Pris per enhet är 33000:och jämfört med andra solcellsdrivna
produkter är det mycket pengar. Men då har
de liknande produkterna inte vindsnurra.
 Leveranstid: Inget att anmärka på. Varken
snabb eller långsam.
 Montage: Installationen var problematisk då
det följde med en knapphändig
montagehänvisning.
 Driftsäkerhet: Vindsnurran på de två
systemen har inte fungerat förrän i februari
2014. Vid kontakt och platsbesök av
leverantör hävdas att systemen är
felinkopplade. Inkopplingen har dock skett
helt efter leverantörens montagehänvisning.
Från driftstart fram tills februari 2014 har
stolparna drivits av enbart solcellsenheter.
Armaturerna tänds via ett skymningsrelä
vilket delvis har fungerat på båda platserna, dock blir panelerna ibland täckta av snö,
trots att de lutar ganska brant - snön borde falla av.
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Leverantör uppger att en av stolparna står på en plats där det blåser för lite för att
vindgeneratorn ska fungera. I produktdatablad anges att den börjar arbeta vid 1,8
meter/sekund, hur det verkligen är har vi i nuläget inga erfarenheter av - det behöver
utvärderas. En nackdel hos produkten är dess utformning och form som kan upplevas som
stor och klumpig. Det kan vara svårt att få den att smälta in i någon miljö.

Slutsats

poäng Nytänkande
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Summa
Totalt: 13p (20p)
Det är svårt att bedöma driftsäkerheten då produkterna fram tills nyligen inte fungerat som
de ska. Därför bör ingenting betalas helt förrän funktionen är säkerställd och systemet
fungerar som förväntat. Annars är det svårt att ha ett bra påtryckningsmedel mot leverantör.
Hittills har inte systemet imponerat.
Denna typ av produkt borde ha ett användningsområde, kan man hitta en lösning så att snö
inte fastnar på solpanelen och att vindgenerator börjar ladda ackumulator vid vindar på 2-3
meter/sekund skulle det troligen innebära att man utan vidare kan försörja en närvarostyrd
belysning för exempelvis busshållplatser. Att på detta vis generera tillräckligt med energi för
en ordinär LED-bestyckad vägbelysning fungerar inte i nuläget då det krävs för mycket energi
i förhållande till antalet brinntimmar.
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Utfört
2014-02-20
Anette Berggren
Projektledare kraft och belysning väg
Region Mitt
anette.berggren@trafikverket.se
Direkt: 010-123 93 23
Trafikverket
Nattviksgatan 8
871 45 Härnösand
www.trafikverket.se
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3.1.4 Grönt ljus AB, Solcellsbelysning väderskydd – Tjörn väg 169
Sammanfattning
Sedan augusti 2010 har Trafikverket testat solcellsdriven belysning i busskurer på Tjörn. Tre
leverantörer fick montera sin lösning på fem väderskydd vardera. Grönt ljus lösning har
fungerat bra under testperioden och av de tre lösningarna var detta den enklaste och minst
raffinerade. Armaturen upplevs som lite bländande och lyser för starkt, vilket gör att utblicken
inifrån kuren försämras. Armaturen visar även tendenser till rost. Produktdatablad har
tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med försöket är att testa och utvärdera belysning som drivs av solcellsteknik i väntkurer
utanför tättbebyggt område.
Typ av system och förhållande på platsen
Trafikverket har sedan augusti 2010 testat solcellsdriven belysning i busskurer längs väg 169
på Tjörn. Tre leverantörer bjöds in för att utveckla och presentera ett förslag på hur väntkurer
utan tillgång till ström kan belysas. Leverantörerna skulle med hjälp av vindkraft eller
solceller driva en ljuskälla i väntkuren som skulle styras av ljusrelä och rörelsedetektor. Varje
leverantör fick fem busskurer var att montera och installera sin produkt i. Slumpen fick
avgöra genom lottning vilka busskurer som skulle tillfalla vilken leverantör. Försöket har
utförts som en totalentreprenad vilket innebär att varje leverantör har fått stå för montaget
själva.
Leverantörerna fick vissa krav att följa:
 Kuren ska ha ett grundljus på ca 2 W så att resenären kan se kuren på håll och kunna
orientera sig till den. Grundljuset ska tändas via skymningsrelä.
 När resenären kommer in i väntkuren ska belysningen tändas upp till ca 10 W, så att
tidtabellen går att läsa.
 Belysningen ska inte vara så stark att kommande personer inte kan ses genom
glasrutorna på kuren.
Armaturen i busskuren ska drivas av solceller eller vindkraft. Energin ska sedan lagras i ett
batteri. En rörelsedetektor känner av när en person närmar sig och ökar ljusnivån i kuren. Ett
ljusrelä talar om när det är tillräckligt mörkt att grundljuset behöver tändas.
Grönt Ljus AB har till Trafikverket/Västtrafik
levererat fem stycken 24 V solcellsanläggningar till
fem busskurer läng med väg 169. Styrenheten som
är anläggningens hjärta ersätter den vanliga
ljussensorn som normalt behövs för att systemet
ska slå på vid mörkrets inbrott. Det behövs ingen
ställklocka i detta fall då styrenheten känner av
gryning och skymning via solcellspanelerna.
Styrenheten har också en inbyggd drivenhet för
diodbelysningen vilket normalt behövs separat.
Alla dessa inbyggda funktioner som normalt är åtskilda (ljussensor, ställklocka, drivenhet)
sparar in och minskar energiförbrukningen.
Ett system tar cirka 1-1,5 timmar att montera på plats för 2 personer. Underhållet begränsar
sig till att solcellspanelerna inte får bli för smutsiga av eventuellt vägstänk. Två års
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produktgaranti gäller för samtliga ingående artiklar. Beräknad livslängd för solcellspaneler är
20-25 år, controller 10 år och gelbatterier 5-8 år.
Produktegenskaper
Lösningen har funkat bra i drift och varit stabil. Av de tre leverantörer som medverkade i
testet är denna produkt den minst raffinerade. Solcellsdisplayen syns från långt håll vilket inte
är det mest estetiskt tilltalande alternativet.
Initialt lös armaturen endast vid närvaro via rörelsedetektor, vilket gör att den inte uppfyllde
ställda krav från Trafikverket. Funktionen med ett grundljus på 2-3 W som aktiverades via ett
skymningsrelä saknades. Detta justerades sedan. Armaturen upplevs lysa för starkt och
blända så att man inte kan se någon som närmar sig kuren. Även detta var ett krav från
Trafikverkets sida.
Samtliga fem kurer har klarat av testmiljön. Armaturen visar vissa tendenser till rost.
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Totalt: 13p (20p)
Självförsörjande belysningslösningar har förbättringspotential och borde ha framtiden för sig.


Allt som kan ska vara CE-märkt.
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Anläggningsdelar och reservdelar ska vara av sådana slag som är tillgängliga på
marknaden, så att fortsatt underhåll är möjligt även om leverantören upphör med sin
verksamhet.
Mellan olika kopplingspunkter ska det vara kabel. Enkel eltråd räcker ej.
Alla kablar ska ha mekaniskt kabelskydd (av metall).
Varje kabel ska ha egen förskruvning, vilken ger bra dragavlastning.
Kabelgenomföringar ska skyddas med plaströr eller liknande. Enkelt hål i tak eller
vägg räcker inte.
Rörelsedetektor ska vara inbyggd i armaturen.
Solceller på tak ska vara vandaltåligt monterade.
Batterier ska kunna bytas utan att poppnitar behöver borras upp och därefter nitas
om.
Tunga lådor ska inte monteras uppe på kuren utan på marken. (Viktgräns beror på
typ av kur).
Det ska finnas en enkel möjlighet att vid underhåll under dagtid prova huruvida
belysningen fungerar.

Utfört
2013-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se

23

3.1.5 OnScreen, Solcellsbelysning väderskydd – Tjörn väg 169
Sammanfattning
Sedan augusti 2010 har Trafikverket testat solcellsdriven belysning i busskurer på Tjörn. Tre
leverantörer fick montera sin lösning på fem väderskydd vardera. OnScreens lösning har
fungerat bra under testperioden. På ett väderskydd blev solpanelerna stulna. Batteripaketet
som monterades på taket är för tungt och var tvunget att placeras på ett sätt så kuren klarade
av att bära det. En kvalitativ med dyr lösning. Produktdatablad har tillhandahållits av
leverantör.
Syfte
Syftet med försöket är att testa och utvärdera belysning som drivs av solcellsteknik i väntkurer
utanför tättbebyggt område.
Typ av system och förhållande på platsen
Trafikverket har sedan augusti 2010 testat solcellsdriven belysning i busskurer längs väg 169
på Tjörn. Tre leverantörer bjöds in för att utveckla och presentera ett förslag på hur väntkurer
utan tillgång till ström kan belysas. Leverantörerna skulle med hjälp av vindkraft eller
solceller driva en lampa i väntkuren som skulle styras av ljusrelä och rörelsedetektor. Varje
leverantör fick fem busskurer var att montera och installera sin produkt i. Slumpen fick
avgöra genom lottning vilka busskurer som skulle tillfalla vilken leverantör. Försöket har
utförts som en totalentreprenad vilket innebär att varje leverantör har fått stå för montaget
själva.
Leverantörerna fick vissa krav att följa:
 Kuren ska ha ett grundljus på ungefär 2 W så att resenären kan se kuren på håll och
känns sig lite tryggare. Grundljuset ska tändas via skymningsrelä.
 När resenären kommer in i väntkuren ska belysningen tändas upp till ca 10 W, så att
tidtabellen går att läsa.
 Belysningen ska inte vara så stark att kommande personer inte kan ses genom
glasrutorna på kuren.
Armaturen i busskuren ska drivas av solceller eller vindkraft. Energin ska sedan lagras i ett
batteri. En rörelsedetektor känner av när en person närmar sig och ökar ljusnivån i kuren. Ett
ljusrelä talar om när det är tillräckligt mörkt för att belysningen behöver tändas.
OnScreen har levererat en solpanelslösning till fem busskurer på Tjörn. Solpanelen monteras
på båda kortsidorna samt framsida av kuren. Kuren har
ett grundljus och när sensorn detekterar närvaro dimras
ljusnivån upp. Förutom närvarostyrning reagerar
multitidrelät även vid knapptryck. Relät är inställt på 10
minuter vid varje knapptryck. Tryckknappen möjliggör
funktionstest under dagtid. Armaturen är en LEDarmatur på fyra watt. Två batterier har monterats i en
rostfri och syrafast låda på taket på varje busskur. För
lägsta energiförlust har en gummikabel med mässing
används, försedd med tätade snabbkopplingar och
skruvkopplingar för enkelt och snabbt montage.

24

Produktegenskaper
On Screens fem testkurer har fungerat bra i drift. Vid
en hållplats blev dock solcellspanelerna stulna.
Eftersom väderskyddet kläddes in i solcellspaneler
på tre sidor försvann texten på hållplatsens namn,
vilket innebar att Västtrafik fick komplettera med en
stolpe med hållplatsens namn. Batteriet som
monterades på taket vägde mycket, 5-10 kg och var
tvunget att placeras så att kuren kunde bära det.
Lösningen har bra kvalitet. Dock är produkten för
dyr i inköp. En nackdel är att produkten är anpassad
till kuren och därför inte demonterbar. Ibland
uppstår situationer där lösningen behöver kunna flyttas till en annan kur och det kan inte
göras det med OnScreens lösning.
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Totalt: 13p (20p)
Självförsörjande belysningslösningar har förbättringspotential och borde framtiden för sig.













Allt som kan ska vara CE-märkt.
Anläggningsdelar och reservdelar ska vara av sådana slag som är tillgängliga på
marknaden, så att fortsatt underhåll är möjligt även om leverantören upphör med sin
verksamhet.
Mellan olika kopplingspunkter ska det vara kabel. Enkel eltråd räcker ej.
Alla kablar ska ha mekaniskt kabelskydd (av metall).
Varje kabel ska ha egen förskruvning, vilken ger bra dragavlastning.
Kabelgenomföringar ska skyddas med plaströr eller liknande. Enkelt hål i tak eller
vägg räcker ej.
Rörelsedetektor ska vara inbyggd i armaturen.
Solceller på tak ska vara vandaltåligt monterade.
Batterier ska kunna bytas utan att poppnitar behöver borras upp och därefter nitas
om.
Tunga lådor ska ej monteras uppe på kuren utan på marken. (Viktgräns beror på typ
av kur).
Det ska finnas en enkel möjlighet att vid underhåll under dagtid prova huruvida
belysningen fungerar.
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Utfört
2013-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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3.1.6 Traffic systems, Solcellsbelysning – Tjörn
Sammanfattning
Sedan januari 2012 har Trafikverket testat solcellsdriven belysning vid hållplatser på Tjörn.
Det speciella med produkten är att den drivs på solceller och har en närvarostyrd LEDarmatur. Montaget var något besvärligt då lösningen kräver fundament som klarar av tyngden
av armatur och solcellspanel. Marken på Tjörn består av mycket sten och berg vilket
försvårade arbetet med fundamenten. Produkten är stilren och funktionen med styrning har
funkat bra. Dock har arma-turen ett relativt svagt ljusutbyte som inte uppfyllt krav för
projektet. Produktdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet är att testa och utveckla ett förslag på hur busshållplatser utan tillgång till ström på
nära håll ska och kan belysas.
Typ av system och förhållande på platsen
Trafikverket har testat solcellsdriven belysning vid hållplatser på
Tjörn sedan 2010. Detta system heter Evergen 1700 och
tillverkas av Carmanah. I Sverige säljs produkten av Traffic
systems. Systemet består av en stolptoppsmonterad solpanel
med integrerat energiledningssystem och batterier. Ett
styrsystem möjliggör kundanpassade profiler och
rörelsedetektering. Dimring som är anpassad efter behovet är
möjligt och likaså närvarosensor.
Armaturen är bestyckad med LED och finns i olika effekter,
spridningar och ljusfärger beroende på vart applikationen ska
stå. Delarna monteras på marken till en enhet som sedan
monteras på stolpen. Enligt leverantör ska montaget ta 30
minuter eller mindre.
På Tjörn tänds armaturerna till grundljus via ett skymningsrelä.
En närvarosensor detekterar resenären och dimrar upp
ljusnivån. Ett krav i projektet var att ljusnivån ska vara
tillräcklig för att kunna läsa tidtabellen som sitter monterad på
stolpen.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
Montaget var inte lika smidigt som leverantören angav. Eftersom solcellspanelen och batteriet
väger en del krävs ett rejält fundament. Fundamentet kräver i sin tur ett bra förarbete och bra
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utfört grävarbete för att det ska bli ett bra montage. Marken på Tjörn består av mycket sten
och berg vilket försvårade arbetet med fundamenten. Styrning och dimring har fungerat bra
men armaturen lyser för dåligt. Det krav som ställdes på att tidtabellen ska gå att läsa uppfylls
ej. Dock är det tillräcklig ljusnivå för att busschauffören ska kunna se om någon väntar.
Armaturen och solcellspanelen sitter på en fem meter hög stolpe, vilket är för högt för
armaturens kapacitet.
Lösningen är billig och stilren vilket är positivt. Stolparna har även klarat väderpåverkan.
Resenärerna har reagerat positivt på denna typ av lösning.
Slutsats
poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

3

Potential
för energibesparing

3

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

2

2

3

Summa
Totalt: 13p (20p)
Principen med närvarostyrd solcellsdriven belysning vid busshållplatser är bra. Dock måste
arma-turen lysa starkare än i testet. Troligen klarar inte batteriet att hålla belysning tänd
under mörka delen av dygnet under hela vinterhalvåret, utvärdering längre fram behöver
göras för att kunna ta reda på detta. En bättre lösning kanske hade varit att bara tända upp
vid behov, det vill säga när det finns resenär på hållplatsen, men att då ha högre ljusstyrka och
under kortare tid för att bättre utnyttja batteriet och armaturens kapacitet.
Montaget tar längre tid än 30 minuter om man tar hänsyn till stolpen och fundamentet. Ett
noggrant förarbete är ett måste för att stolpen ska stå stabilt. Självförsörjande belysningslösningar har förbättringspotential och har framtiden för sig.
Utfört
2013-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
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3.1.7 Traffic systems, Solcellsbelysning väderskydd – Tjörn väg 169
Sammanfattning
Sedan augusti 2010 har Trafikverket testat solcellsdriven belysning i busskurer på Tjörn. Tre
leverantörer fick montera sin lösning på fem väderskydd vardera. Traffic systems lösning har
fungerat klanderfritt under testperioden. Lådan med integrerat batteri, armaturer,
styrapparat och pir-sensor är en väldigt bra lösning. En stilren och pålitlig lösning med god
kvalitet. Produktdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med försöket är att testa och utvärdera belysning som drivs av solcellsteknik i väntkurer
utanför tättbebyggt område.
Typ av system och förhållande på platsen
Trafikverket har sedan augusti 2010 testat solcellsdriven belysning i busskurer längs väg 169
på Tjörn. Tre leverantörer bjöds in för att utveckla och presentera ett förslag på hur väntkurer
utan tillgång till ström kan belysas. Leverantörerna skulle med hjälp av vindkraft eller
solceller driva en ljuskälla i väntkuren som skulle styras av ljusrelä och rörelsedetektor. Varje
leverantör fick fem busskurer var att montera och installera sin produkt i. Slumpen fick
avgöra genom lottning vilka busskurer som skulle tillfalla vilken leverantör. Försöket har
utförts som en totalentreprenad vilket innebär att varje leverantör har fått stå för montaget
själva.
Leverantörerna fick vissa krav att följa:
 Kuren ska ha ett grundljus på ungefär 2 W så att resenären kan se kuren på håll och
känns sig lite tryggare. Grundljuset ska tändas via skymningsrelä.
 När resenären kommer in i väntkuren ska belysningen tändas upp till ca 10 W, så att
tidtabellen går att läsa.
 Belysningen ska inte vara så stark att kommande personer inte kan ses genom
glasrutorna på kuren.
Armaturen i busskuren ska drivas av solceller eller vindkraft. Energin ska sedan lagras i ett
batteri. En rörelsedetektor känner av när en person närmar sig och ökar ljusnivån i kuren. Ett
ljusrelä talar om när det är tillräckligt mörkt att belysningen behöver tändas.
Traffic Systems har levererat en
solpanellösning till fem busskurer på
Tjörn. Lösningen består av en solpanel,
batteri, LED-armatur, pir-kännare och
styrapparat. Allt utan solpanelen är
integrerat i samma låda som monteras i
taket inuti kuren. Solpanelen placeras på
taket av kuren och bör monteras i ett läge
som möjliggör direkt solljus större delen av
dagen. Om solcellspanelen monteras på ett
sådant sätt att den inte fungerar
tillfredställande, kommer den fortsätta av
att vara i drift men styrapparaten kommer
efter en tid att reducera ljusnivån för systemet. Systemet kan även testas under dagtid utan att
behöva täcka över ljusrelät.
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Produktegenskaper
Estetiskt tilltalande lösning med alla
delar integrerade i samma låda vilket är
mycket positivt. Driften har varit
klanderfri i samtliga fem väderskydd.
Bra kvalitet på produkten. Den är
gångbar och fungerar väl. En bra
helhetslösning som fungerat utan
problem.
Till höger på bild är lådan med
integrerade LED-armaturer, batteri,
närvarosensor och styrapparat.

Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

3
4

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

4

Summa
Totalt: 17p (20p)
Självförsörjande belysningslösningar har förbättringspotential och borde ha framtiden för sig.













Allt som kan ska vara CE-märkt.
Anläggningsdelar och reservdelar ska vara av sådana slag som är tillgängliga på
marknaden, så att fortsatt underhåll är möjligt även om leverantören upphör med sin
verksamhet.
Mellan olika kopplingspunkter ska det vara kabel. Enkel eltråd räcker ej.
Alla kablar ska ha mekaniskt kabelskydd (av metall).
Varje kabel ska ha egen förskruvning, vilken ger bra dragavlastning.
Kabelgenomföringar ska skyddas med plaströr eller liknande. Enkelt hål i tak eller
vägg räcker ej.
Rörelsedetektor ska vara inbyggd i armaturen.
Solceller på tak ska vara vandaltåligt monterade.
Batterier ska kunna bytas utan att poppnitar behöver borras upp och därefter nitas
om.
Tunga lådor ska ej monteras uppe på kuren utan på marken. (Viktgräns beror på typ
av kur).
Det ska finnas en enkel möjlighet att vid underhåll under dagtid prova huruvida
belysningen fungerar.
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Utfört
2013-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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3.2 Dioder
Slutsats o summering, dioder
Här redovisas det resultat som vi har fått fram efter tester av diodbelysningar.
Det ”stora språnget” för LED-utvecklingen och användning för belysning i vägmiljö
påbörjades ungefär samtidigt som Nytt Ljus-projektet startade, vilket självklart märktes,
framförallt i början av projektet. Efterhand har både produkter och marknad mognat.
Medelpoäng för hela teknikkategorin är 13,8 p (av totalt 20).
Gemensamt för kategorin är att det under tiden för Nytt ljus-projektet har skett en kraftig
utveckling av produktkategorin. Känslan är att dom produkter som inte har utvecklats har
försvunnit från marknaden, av olika skäl.
I denna kategori så upplevdes en blandning av produkter ”färdiga” att släppas ut på
marknaden och produkter som var lite av förseriemodeller.
I vissa fall var det även här lite dålig insikt från leverantörernas sida om dom speciella
förhållande som råder i vägmiljön, med åtkomst till anläggningarna, logistiksvårigheter mm.
Vissa produkter höll genomgående hög kvalité medan andra varierade i kvalité. Att kvalitén
skiftade märktes både på ljus- och färgåtergivningsegenskaper samt hållbarheten.
Diodbelysning är även den ljuskälla som är enklast att dimra och styra. Ljuskällans
egenskaper förändras inte på samma sätt som andra ljuskällor vid dimring, och tändning,
släckning och förändringar vid dimring sker omedelbart.
Någon av produkterna har även utvecklats under projektet, bland annat Prismalight där det
fanns en funktion för att sänka effekten vid plusgrader, men en felprogrammering gjorde att
funktionen fanns även vid minusgrader, något som rättades till.
Egenskaperna för ljuskällan gjorde även att flera försök med dioder och styrning tillsammans
provades, resultat från dessa tester finns till största delen i kapitlet ”Styrsystem”. I detta
kapitel redovisas försök från en gång- och cykeltunnel i Gårdsten i Göteborg med styrning och
dioder tillsammans, huvudsyfte med det försöket var att prova ny belysning, men det
kompletterades med en närvarostyrning.
Som ett resultat av erfarenheter och den snabba teknikutvecklingen inom området så har
arbete med framtagande av Trafikverkets krav ”Belysningsarmaturer- Krav” arbetats fram.
Dokument har dokumentnummer TDOK 2013:0651 , planerad utgivning är April-Maj 2014.
Dokument anger dom krav som ställs på armaturer, inklusive diodarmaturer och alla dom
egenskaper som dessa medger.
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3.2.1 Lumi, R10 – väg 721
Sammanfattning
Trafikverket har testad LED-armaturen R10 från Lumi. Armaturen har en okonventionell
teknik och design med kylflänsarna på undersidan. Armaturen uppfyller funktionen mycket
väl. Den är väl avskärmad med en stor lysande yta. En arbetsbeskrivning för mätningen finns i
rapporten. Armaturdatablad och ljusberäkning har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i norra Norrlands klimat samt att få
erfarenhet ur ett användarperspektiv. Syftet var också att testa armaturens teknik och
värmeavledningsförmåga.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Trafikverket har testat LED-armaturen R10 från Lumi.
Armaturen är på 86 W och 4500 K , och driftsattes i
november 2010. Finskutvecklad LED-armatur med
okonventionell teknik och design. Använder sig av
reflektor och har kylflänsarna placerade på undersidan.
Teststräckan, väg 721, används som genomfartsväg och
är en parallellväg till E4an. All bebyggelse är belägen
långt från vägen vilket gör att inget spilljus når
vägbanan/vägområdet. Det är få korsningar utmed
vägsträckan vilket gör att stolpavståndet är relativt
konstant. Armaturen har också testats på Strandvägen i Korpilombolo.
Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med tanke på projektets karaktär utförs med
luminanskamera. Resultaten efterbehandlas för presentation. Mätning görs enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och efterbehandlingen sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position. Standardbilder tas från fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
Mätningarna utfördes 11 oktober 2012 mellan klockan 19.00 och 24.00. All bebyggelse är
belägen långt från vägen vilket gör att inget spilljus når vägbanan/vägområdet.
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Mätresultat

Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Färgåtergivningsegenskap: Ra 80
SDCM: leverantör kan ej lämna värde
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Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd
SL
0,35

Ps
99,5

Lmed
0,84

S
42,5

Wr
8

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: premium
 Leveranstid: snabb
 Montering: enkel
 Driftsäkerhet: Armaturens märkeffekt är 96 W. Sedan sträckan driftsattes är
bortfallet 1 av 15 och felet låg i ett inbyggt drivdon. Vissa problem med snölast. Se bild
nedan.
Armaturen är väl avskärmad och har en stor lysande yta vilket gör att den upplevs behaglig.
Det är dock viktigt att armaturen monteras med rätt armaturvinkel (upp till 5 grader) för att
inte bländning ska uppstå. Armaturen är välbyggd och gedigen men ett litet minus är
dragningen av kabeln, se bild nedan. Kabeln hamnar på kanten av stolpröret vilket ökar
risken för slitage/nötning. Det behövs även en distans för montering på 48 mm rör i form av
ett plåtbleck ca 2 mm.
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Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

2

4

Summa
Totalt: 15p (20p)
Uppfyller funktionen mycket väl. Den är väl avskärmad med en stor lysande yta. Det är viktigt
att armaturen monteras med rätt armaturvinkel (5 grader). Armaturen bör inte placeras i allt
för kuperade terräng då risken för bländning ökar. Armaturmodellen är nu utgången men har
ersatts av nya modeller. Energibesparingspotentialen är liten för provad modell men
ljusdistributionen är bäst i test.
Utfört
2013-10- 25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.2.2 Prisma Light, Elliot – väg 721 Åkroken
Sammanfattning
Trafikverket har testat Prisma Lights LED-armatur Elliot. Den är på 50 W och har en
färgtemperatur på 5700 K. Armaturen har stor potential till energibesparing, efter en del
barnsjukdomar är den en väl fungerade produkt. Inledningsvis fanns problem med
programvaran i armaturen som sänkte effekten vid minusgrader istället för vid plusgrader.
Från början var funktionen tänkt för att värmeutvecklingen inte skulle bli för hög och skadlig
men här behövdes omprogrammering för att få armaturen att fungera. En arbetsbeskrivning
för mätningen finns i rapporten. Armaturdatablad och ljusberäkning har tillhandahållits av
leverantör.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i norra Norrlands klimat samt att få
erfarenhet ur ett användarperspektiv. Syftet var också att testa armaturens teknik och
värmeavledningsförmåga.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Trafikverket har testat Prisma Lights LED-armatur
Elliot. Den är på 50 W och har en färgtemperatur på
5700 K. Teststräckan på väg 721 driftsattes augusti
2010 och används som genomfartsväg. Det är en
parallellväg till E4. All bebyggelse är belägen långt
från vägen vilket gör att inget spilljus når
vägbanan/vägområdet. Det är få korsningar utmed
vägsträckan vilket gör att stolpavståndet är relativt
konstant.
Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med
tanke på projektets karaktär utförs med
luminanskamera. Resultaten efterbehandlas för presentation. Mätning görs enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och efterbehandlingen sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position. Standardbilder tas från fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
Mätningarna utfördes 11 oktober 2012 mellan klockan 19.00 och 24.00. All bebyggelse är
belägen långt från vägen vilket gör att inget spilljus når vägbanan/vägområdet.
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Mätresultat
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Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Färgåtergivningsegenskap: CRI ≥ 75
SDCM: 2 enligt uppgift från leverantör.
Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd
SL
0,75

Ps
61

Lmed
0,24

S
42,5

Wr
8

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: volym
 Leveranstid: snabb
 Montering: lätt att montera. Eftersom tillverkaren inte hade något ställbart fäste
försvårades montaget på stolpar med annan armvinkel än 90°. I övrigt en armatur
som är lätt att montera på både 48mm o 60mm rör dock krävdes tre olika bits;
4,5,6mm vid montage.
 Driftsäkerhet: Armaturens märkeffekt är 50W. Samtliga armaturer fick bytas 2ggr. En
gång på grund av hårdvarufel och den andra på grund av mjukvarufel enligt
leverantör. Enligt leverantör löste säkring på grund av att elnätet var för instabilt. En
intern säkring i armaturen löste ut, enligt leverantören p.g.a. instabilt elnät.
Lösningen blev en bygling istället. Tilläggas bör att ingen annan leverantör upplevde
några problem med elmatningen i området, varför det kan misstänkas att höga
startströmmar istället var orsaken till problemet. Vid andra tillfället var det ett
mjukvarufel som sänkte effekten vid låg omgivningstemperatur i stället för vid hög
omgivningstemperatur. TRV fick stå för utbyteskostnad men ej för armatur. Efter
justeringar har endast 1(av19) armatur gått sönder.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

3

Summa
Totalt: 15p (20p)
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Armaturen har stor potential till energibesparing. Den är efter barnsjukdomar en väl
fungerade produkt och har även en liten del nytänk med en gore-texventil. Anslutning sker
med snabbkopplingsplint. Onödigt med tre olika storlekar på insex-skruven. Trots detta ser
man potential hos armaturen.
Utfört
2013-10-25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.2.3 OnScreen, SP-1001 – väg 744
Sammanfattning
OnScreens armatur SP-1001 har testats på väg 744 vid anslutningen till väg 721. Vid ett
mycket tidigt stadie började dioder att slockna. Till slut var så många dioder släckta att
armaturerna demonterades men kunde inte ersättas då produkten har utgått ur leverantörs
sortiment. En arbetsbeskrivning för mätningen finns i rapporten. Armaturdatablad och
ljusberäkning har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i norra Norrlands klimat samt att få
erfarenhet ur ett användarperspektiv. Syftet var också att testa armaturens teknik och
värmeavledningsförmåga.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Armaturen som testats finns inte kvar i OnScreens
sortiment då den inte var av tillräckligt god kvalitet.
Armaturen SP-1001 har testats på väg 744 vid
anslutningen till väg 721. Effekten är 100 W och
ljusfärgen är 6000 K.
All bebyggelse är belägen långt från vägen vilket gör att
inget spilljus når vägbanan/vägområdet. Det är få
korsningar utmed vägsträckan vilket gör att
stolpavståndet är relativt konstant.
Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med
tanke på projektets karaktär utförs med luminanskamera.
Resultaten efterbehandlas för presentation. Mätning görs
enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och efterbehandlingen sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position. Standardbilder tas från fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
Mätningarna utfördes 11 oktober 2012 mellan klockan 19.00 och 24.00. All bebyggelse är
belägen långt från vägen vilket gör att inget spilljus når vägbanan/vägområdet.
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Mätresultat

Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Uppgifter har ej gått att få tag på då armaturen inte säljs längre av OnScreen.
Färgåtergivningsegenskap: SDCM: -
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Effektivitet - SLEEC-värde
Ingen beräkning har kunnat göras då någon ljusfil inte har kunnat gå att få tag på.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
En stor armatur med en stor diodplatta bestående av många ”low-power-LEDs”. Armaturen
upplevs som en prototyp och har ”hemmabyggekänsla”. Intern kylning med datorfläktar Den
är förhållandevis enkel att montera samt kommer med kabel ansluten. Stolpfäste på
armaturen är för 60mm rör, vilket innebär lite pyssel med distanser för att anpassas till
48mm rör (som är vanligast på trästolpar i byarna).
 Produktkategori: lågpris
 Leveranstid: långsam
 Montering: Den är förhållandevis enkel att montera samt kommer med kabel
ansluten.
 Driftsäkerhet: Armaturens märkeffekt är 100 W. På mycket tidigt stadie började
enstaka dioder att slockna. Till slut var så många dioder släckta att armaturerna var
tvungna att demonterades. De kunde ej ersättas då produkten är utgången ur
leverantörs sortiment.
Slutsats
poäng Nytänkande

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

Låg/ingen

0

0

0

0

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

2

Summa
Totalt: 2p (20p)
En stor armatur med brister som gjorde att den var tvungen att demonteras i tidigt skede.
Utfört
2013-10-25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.2.4 BB-lighting, LED-Lightpipes – Trafikplats Danderyds kyrka
Sammanfattning
Trafikverket har testat BB-lightconcepts LED-Lightpipes i en viadukt i Danderyd. Lösingen
bygger på LED-puckar i ändarna av tuben som skjuter in ljuset vertikalt. Armaturerna är
nästintill bländfria och ger ett vitt och behagligt ljus. De var smidiga att montera och har
fungerat bra sedan drifttagning. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av LED-Lightpipes
har vi utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
LED-Lightpipes har testats vid Trafikplats Danderyds kyrka belägen på E18 mot Norrtälje
sedan hösten 2011. I en viadukt kombinerad med bilväg och gång- och cykelväg sitter totalt
nio stycken armaturer i olika längder. Den totala installerade effekten är 440 W och tunneln
är projekterad med 1 cd/m2 som krav på vägbanan.
Lösningen bygger på okrossbara polykarbonattuber som folierats med en optisk mikrofilm.
Från en eller två LED-puckar i änden på tuben skjuts ljuset in vertikalt och ger genom
mikrofilmen ett nästintill bländfritt ljus.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: BB-lightings LED-Lightpipes ligger i nivå med andra
tunnelarmaturer. Armaturen klassas som en volymprodukt. Bra kvalitet på
produkten.
 Leveranstid: Produkten kom inom en acceptabel tid.
 Montering: Montaget var smidigt utan några problem.
Anläggningen har fungerat väldigt bra sedan drifttagningen. Inga bortfall eller andra fel har
rapporterats. Att armaturen har en bred ljusbild, 270°, är positivt då taket även blir belyst
samt delar av GC-väg. Armaturen är nästintill bländfri tack vare att ljuskällan sitter i ändarna
av tuberna. Ljuset i sig är neutralvitt och behagligt. Energibesparingen är inte stor då
anläggningen inte styrs mer än av och på. Att byta till armaturerna innebar dessutom inte
någon stor sänkning i installerad effekt.
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Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

2
3
4

4

4

Summa
Totalt: 17p (20p)
Armaturen har fungerat bra i viadukten både vid montage och under drifttiden. Den ger ett
bra ljus som också är bländfritt. Försöket har visat att detta är en produkt som lämpar sig väl
till tunnlar av olika slag.
Utfört
2013-10-25
Mats Olsson
Projektledare Kraft och belysning Väg
AB, C och I län
mats.e.olsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 82 36
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 73 Solna
Telefon: 0771 - 921 921
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3.2.5 Mondeverde, Sunburst – cirkulationsplats E4, Haparanda
Sammanfattning
Trafikverket har testat LED-armaturen Sunburst vid en cirkulationsplats på en 12 meter hög
mast. Armaturens optik passar inte applikationen eftersom ljusbilden är för smal, armaturen
har därför ersatts. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda på 12m-mast i Norra Norrlands
klimat samt att få erfarenhet ur användarperspektiv.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Trafikverket har testat Mondeverdes LED-armatur Sunburst vid
cirkulationsplats E4, Haparanda. Armaturens effekt är 88 W och
färgtemperaturen är 6500 K. Testet har driftsattes i mars 2011.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och
driftsäkerhet
 Produktkategori: premium
 Leveranstid: snabb
 Montering: Inga synpunkter angående montering.
 Driftsäkerhet: Inget driftbortfall.
Applikationen passar inte den här armaturens optik. Ljusbilden blir för smal på12metersmast. Armaturen har inbyggt stöd för Zig Bee, dock anses funktionen onödig i den här
applikationen. Programmeringen via PC kan vara omständlig för en installatör på fältet.
Armaturen har ersatts då ljusbilden inte gav önskad spridning i applikationen.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

2

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

2

3

3
4

Summa
Totalt: 14p (20p)
Gedigen armatur med möjlighet till trådlös styrning. Men fel ljusbild för applikationen.
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Utfört
2013-10-25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.2.6 Philips, Iridium 2 – väg 260 Älta
Sammanfattning
Trafikverket har testat Philips LED-armatur Iridium 2 på en delsträcka av väg 260 sedan
2011. Armaturen har en effekt på 71 W och har monterats på befintliga stolpar. Den har
fungerat bra i drift sedan den monterades. Att byta till Iridium 2 har inneburit minskade
energikostnader, bättre ljus och mer ljus. En arbetsbeskrivning för mätningen finns i
rapporten. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Iridium 2 har vi
utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
På väg 260 har Trafikverket testat Philips LED-armatur Iridium 2 sedan 2011. Väg 260 är en
mindre tvåfältsväg med enkelsidigt stolpmontage. Armaturerna har monterats på nya stolpar
som är tio meter höga och står på 40 meters avstånd. Före och efter teststräckan sitter det
150 W högtrycksnatrium, vilket också satt tidigare på teststräckan.
De nya LED-armaturerna har en effekt på 71 W och 4200 K i färgtemperatur. Anläggningen
består av sju ljuspunkter och har en fast effektsänkning på natten.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: volym
 Leveranstid: enligt förväntad
 Montering: inga klagomål
 Driftsäkerhet: inga bortfall eller fel sedan drifttagningen.
Fördelar med armaturen är effektsänkningen från 150 W
högtrycksnatrium till 71 W LED, vilket innebär en stor
energibesparing. Ljusnivån är dock lite lägre än tidigare men det har inte kommit in några
klagomål på det.
Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd

SL
0,46

Ps
71

Lmed
0,48

S
40

48

Wr
8

Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

3

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3
4

4

Summa
Totalt: 17p (20p)
Anläggningen har hittills fungerat bra i drift. Inga fel har rapporterats sedan den driftsattes
2010. Iridium 2 har utvecklats sedan sin föregångare och upplevs mindre bländande.
Armaturen har levt upp till förväntningar, upplevs som en färdigutvecklad produkt och kan
tänkas användas igen.
Utfört
2013-10-25
Mats Olsson
Projektledare Kraft och belysning Väg
AB, C och I län
mats.e.olsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 82 36
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 73 Solna
Telefon: 0771 - 921 921
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3.2.7 Philips, Iridium – Gång- och cykelväg Södertälje
Sammanfattning
Trafikverket har testat Philips LED-armatur Iridium på en GC-väg i Södertälje sedan 2009.
Armaturen har en effekt på 35 W och har monterats på befintliga stolpar. Den har fungerat
bra i drift bortsett från två armaturer som gick sönder initialt i projektet. Att byta till Iridium
har inneburit minskade energikostnader, bättre ljus och mer ljus. Det enda negativa om
armaturen är att den upplevs som något bländande. Armaturdatablad har tillhandahållits av
leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Iridium har vi
utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Iridium från Philips är en LED-armatur som har utvärderats på en gång- och cykelväg i
Södertälje. Anläggningen driftsattes i december 2009 och består av 14 ljuspunkter à 35W.
Befintliga stolpar har använts. De är ca fem meter höga och har ett stolpavstånd på 22 meter.
Tidigare satt det uttjänade kvicksilverarmaturer på teststräckan.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: volym
 Leveranstid: enligt förväntan
 Montering: inga anmärkningar. Armaturen fungerar bra att montera.
 Driftsäkerhet: Två stycken blev initialt utbytta men efter det har det funkat bra.
Armaturen upplevs lite stickig och bländande på grund av den ytmonterade
diodplattan.
Slutsats
poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

3

2

Summa
Totalt: 14p (20p)
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Att byta till Iridium innebar en energibesparing, mer ljus och bättre ljus jämfört med de
gamla kvicksilverarmaturerna. Dock upplevs Iridium som något bländande.
Utfört
2013-10-25
Mats Olsson
Projektledare Kraft och belysning Väg
AB, C och I län
mats.e.olsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 82 36
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 73 Solna
Telefon: 0771 - 921 921
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3.2.8 LedOn, Silver Ellips S24 – väg 616 Luleå
Sammanfattning
Silver Ellips S24 har testats på 5 stolpar på väg 616 sedan 2010. Armaturen är gedigen, har
genomgående bra kvalitet. Dessvärre är dess vikt och pris till dess nackdel. Vikten på 23kg
ställer höga krav på stolpe och montage. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i Norra Norrlands klimat samt att få
erfarenhet ur ett användarperspektiv.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Trafikverket har testat LedOns LED-armatur Silver Ellips S24 sedan januari/februari 2010.
Dess effekt är på 116 W och färgtemperaturen är 5000 K. Teststräckan är väg 616, infarten till
Luleå. Armaturen är monterad på 12 ESV-stolpe med 2,5 meters stolparm. Armaturhuset
består av aluminium med bindande delar av rostfritt stål. Armaturen går att montera på
stolpe alternativt på arm med en vinkel på 2°-10°. Färgåtergivningen är Ra80 och armaturen
levereras med färgtemperatur 5000 K som standard. Armaturen har en överlappande
ljusspridning med reflektoroptik och microprocessor-styrd reglering av effekt.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
Tyskdesignad LED. En tung armatur med kvalitéts-ambitioner avseende materialval.
Överlappande ljusspridning med reflektoroptik och microprocessor-styrd reglering av effekt,
vilket ger hög redundans. Armaturen är väldigt tung och jobbig att montera.





Produktkategori: mellan volym och premium.
Leveranstid: långsam
Montering: Armaturen väger 23,5 kg vilket ställer höga krav på stolpe och montör.
Driftsäkerhet: Märkeffekt 106 W. Inget bortfall på uppsatta armaturer. Armaturen är
monterad på 12 m ESV-stolpe med 2,5 meters stolparm. Vikten gör att en lätt
krökning på stolpen kan skönjas, trots det är armaturen inom vikttoleransen för
stolpen.

Tyskdesignad LED. En tung armatur med kvalitéts-ambitioner avseende materialval.
Överlappande ljusspridning med reflektoroptik och microprocessor-styrd reglering av effekt,
vilket ger hög redundans. Armaturen är för tung och jobbig att montera.
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Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

0
2

2

3
4

Summa
Totalt: 11p (20p)
Premiumarmatur med nytänk – reflektor på varje diod. Hög kvalitet genomgående men inte
rätt produkt för Trafikverkets anläggningar. En robust, gedigen kvalitetsprodukt med hög vikt
som gör sitt jobb. Armaturleverantör har nu ersatt armaturen med enklare variant.
Leverantören finns sedan något år tillbaka inte längre representerad i Sverige.
Utfört
2013-10-25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.2.9 LedOn, Silver Ellips S24 – väg 31 Nybro
Sammanfattning
Silver Ellips S24 har testats på 15 stolpar vid Nybro början av 2011. Armaturen är gedigen, har
genomgående bra kvalitet och reflektor vid varje diod visar på nytänk. Dessvärre talar dess
vikt och pris till dess nackdel. Vikten på 23 kg ställer höga krav på stolpe och montage. Trots
en effektminskning på 134 W blir armaturen svår att räkna hem på grund av det höga priset.
LedOn har slutat med försäljningen av produkten. Armaturdatablad har tillhandahållits av
leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Silver Ellips S24
har vi utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Produkten säljs inte längre i Sverige då LedOn har slutat med försäljningen.
Trafikverket har testat LED-armaturer på väg 31 genom Nybro. Anläggningen driftsattes i
början av 2011 och består av 15 ljuspunkter i enkelsidigt montage. Vägen har två körfält och
har 50 km/h som hastighetsbegränsning. 250 W högtrycksnatrium (ljuskälleeffekt) byttes ut
mot 116 W LED (systemeffekt) men befintliga stolpar behölls.
LED-armaturen heter Silver Ellips S24 och är tysktillverkad och säljs av LedOn. Armaturhuset
består av aluminium med bindande delar av rostfritt stål. Armaturen går att montera på
stolpe alternativt på arm med en vinkel på 2°-10°. Färgåtergivningen är Ra80 och armaturen
levereras med färgtemperatur 5000 K som standard. Armaturen har en överlappande
ljusspridning med reflektoroptik och microprocessor-styrd reglering av effekt.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: Produkten ligger någonstans mittemellan prissegmenten volym och
premium. Armaturen kostade ungefär 7000:- vid inköp
 Leveranstid: Produkten levererades inom acceptabel tid, 6-8 veckor.
 Montering: Montaget var problematiskt då armaturen väger 23 kg. Det ställer höga
krav på stolpe och montör. Vajer fästes i stolpe och armatur för att säkerställa
montaget då maxvikt för stolpen var 25 kg.
 Driftsäkerhet: Inga bortfall på någon av de monterade armaturerna.
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Armaturen har mer riktat ljus vilket innebär att den slaskar mindre utanför vägbanan.
Armaturen upplevdes som väl avbländad i förhållande till andra LED-armaturer som fanns på
marknaden vid den tidpunkten.
Nackdelar med armaturen är vikten och priset. Fördelarna är att det är hög kvalitet på
produkten och materialen. Bra ljusprestanda som ger ett bra ljus på vägen. Nytänkande vid
tidpunkt för montage då det var en av de första armaturerna med reflektor kring varje diod.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

2

2

3
4

Summa
Totalt: 14p (20p)
Premiumarmatur med nytänk – reflektor på varje diod. Hög kvalitet genomgående men inte
rätt produkt för Trafikverkets anläggningar. Den passar inte på ordinära vägar på grund av
dess pris och dess vikt. Den är helt enkelt för exklusiv. På grund av det höga priset är det
också svårt att räkna hem energibesparingen. Positiv med LED är att man slipper byta
ljuskällor var 4e år.
Utfört
2013-10-25
Joakim Frank
Underhåll, Anläggningsutveckling, Elkraftsystem
Joakim.Frank@trafikverket.se
Direkt: 010-123 92 95
Trafikverket
Box 749
391 27 Kalmar
Besöksadress
Scheelegatan 8
392 38 Kalmar
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3.2.10 Mondeverde, Phoenix – väg 260 Stockholm
Sammanfattning
Trafikverket har testat 10 av Mondeverdes armaturer Phoenix på väg 260 sedan 2011.
Armaturen har fungerat bra i drift utan anmärkningar. Dock installerades en för hög effekt
vilket resulterade i att anläggningen nu måste dimras eftersom det är för mycket ljus.
Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Phoenix har vi
utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
På väg 260 har Trafikverket testat Phoenix från Mondeverde och anläggningen driftsattes
2011. Teststräckan är nyprojekterad med både nya stolpar och armaturer. Armaturerna sitter
på tio meter höga stolpar som har ett stolpavstånd på 40 meter. Antal ljuspunkter är tio
stycken. Tidigare satt här 150 W högtrycksnatrium.

Armaturen Phoenix har LED-teknik med linser som ger en asymmetrisk ljusbild. Armaturen
finns i flera olika effekter och den som har installerats på väg 260 är på 99 W. Armaturen
finns med ljussensor som kan tända och släcka utan central tändning. Denna funktion
används inte i den aktuella applikationen. Inbyggt i armaturen finns trådlös styrning, som
bygger på Zigbee-standarden, vilket medger programmering och övervakning från marken.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: volym/premium. Produkten ligger någonstans mittemellan
prissegmenten. Armaturen kostade ungefär 7000:- vid inköp.
 Leveranstid: Kom i tid enligt förväntan.
 Montering: Armaturen var lätt att montera och inga problem uppkom i samband med
montage.
 Driftsäkerhet: Armaturerna har fungerat bra i drift. Inga problem har rapporterats
sedan drifttagningen.
Armaturen ger bra synbarhet men är lite bländande. En fördel med armaturen är att den är
dimningsbar från mark. Genom att den ger spilljus bakåt får även gång- och cykelvägen ljus
vilket är en klar fördel då separat belysning inte behövs. Nackdelen är att armaturen lyser för
starkt och behöver dimras ner.
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Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

3

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3
4

4

Summa
Totalt: 17p (20p)
Armaturen har fungerat bra i drift och var lätt att montera. Dock lyser den för mycket och en
slutsats av det är att köpa in en lägre effekt från början så att anläggningen inte behöver
dimras ner.
Utfört
2013-10-25
Mats Olsson
Projektledare Kraft och belysning Väg
AB, C och I län
mats.e.olsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 82 36
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 73 Solna
Telefon: 0771 - 921 921
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3.2.11 RBI Ecolight, RBI Ecolens – väg 721 Rian
Sammanfattning
Trafikverket har testa LED-armaturer från RBI Ecolight på väg 721. Armaturen uppfyller
förväntad funktion och upplevs prisvärd. Armaturen upplevs kvalitativ och kontakt med
leverantör/säljare är mycket bra. Energibesparingspotentialen är stor och armaturen har
planerats in i kommande projekt. En arbetsbeskrivning för mätningen finns i rapporten.
Armaturdatablad och ljusberäkning har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i norra Norrlands klimat samt att få
erfarenhet ur ett användarperspektiv. Syftet var också att testa armaturens teknik och
värmeavledningsförmåga.
Typ av armatur och förhållande på platsen
RBI Ecolight lens är en diodarmatur på 60 W och som
har 3200 K i färgtemperatur. Testet driftsattes i februari
2010. Teststräckan, väg 721, används som genomfartsväg
och är en parallellväg till E4. All bebyggelse är belägen
långt från vägen vilket gör att inget spilljus når
vägbanan/vägområdet. Det är få korsningar utmed
vägsträckan vilket gör att stolpavståndet är relativt
konstant.
Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med
tanke på projektets karaktär utförs med
luminanskamera. Resultaten efterbehandlas för
presentation. Mätning görs enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och
efterbehandlingen sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position.
Standardbilder tas från fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
Mätningarna utfördes 11 oktober 2012 mellan klockan 19.00 och 24.00. All bebyggelse är
belägen långt från vägen vilket gör att inget spilljus når vägbanan/vägområdet.
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Mätresultat
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Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Färgåtergivningsegenskap: CRI ≥ ingen uppgift
SDCM: ingen uppgift
Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd
SL

Ps
70

0,57

Lmed
0,36

S
42,5

Wr
8

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: lågpris/volym
 Leveranstid: snabb och smidig hantering vid defekt produkt.
 Montering: lätt att montera
 Driftsäkerhet: 1 bortfall av 18 armaturer. Den defekta armaturen ersattes av ny
armatur utan frågor och ersättningsarmatur kom med vändande post.
Armaturen upplevs gedigen och lättmonterad. Den passar på både 60 mm och 48 mm rör tack
vare fästets utformning med både överfall och låsbultar. Det vinklingsbara fästet köps separat.
Visuellt drar ljusfärgen något åt grönt vid 3200 K. Dessutom upplever man färgskillnader
mellan olika armaturer.
Slutsats
poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

2

Funktion/
underhåll

2
3

3

3

Summa
Totalt: 13p (20p)
Armaturen uppfyller förväntad funktion och upplevs prisvärd. Visuellt drar ljusfärgen något
åt grönt vid 3200 K, varför är oklart. Att armaturer upplevs ha olika färg kan tyda på ojämn
kvalitet på dioderna och är lite olyckligt när det är så mycket att man kan uppfatta det.
Armaturen upplevs kvalitativ och kontakt med leverantör/säljare är bra. Leveransen av
ersättningsarmaturen var mycket snabb. Energibesparingspotentialen är stor.
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Utfört
2013-10-25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.2.12 ATDI, SL-070W-S270 – väg 721 Rian
Sammanfattning
Trafikverket har testat LED-armaturen SL-070W-S2/70 från ATDI för att testa dess
prestanda i norra Norrlands klimat. Montaget var relativ enkelt, med det krävdes
komplettering med plåtbleck för att säkra montaget på ett 48 mm-rör. Driftsäkerheten är låg,
sedan drifttagning har 3 av 18 armaturer slutat fungera. En arbetsbeskrivning för mätningen
finns i rapporten. Armaturdatablad och ljusberäkning har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i norra Norrlands klimat samt att få
erfarenhet ur ett användarperspektiv. Syftet var också att testa armaturens teknik och
värmeavledningsförmåga.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Trafikverket har testat ATDIs LED-armatur SL-070WS2/70 på 70 W och 3500 K. Armaturen har tidigare
sålts av Professional lamps i Danmark men de säljer
inte produkten längre. Armaturerna driftsattes i
februari 2010.
Teststräckan, väg 721, används som genomfartsväg och
är en parallellväg till E4. All bebyggelse är belägen långt
från vägen vilket gör att inget spilljus når
vägbanan/vägområdet. Stolpavståndet är relativt
konstant eftersom det är få korsningar utmed
vägsträckan.
Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med
tanke på projektets karaktär utförs med
luminanskamera. Resultaten efterbehandlas för
presentation. Mätning görs enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och
efterbehandlingen sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position. Standardbilder tas från fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
Mätningarna i det här fallet utfördes den 11 oktober 2012 mellan klockan 19.00 och 24.00. All
bebyggelse är belägen långt från vägen, vilket gör att inget spilljus når vägbanan eller
vägområdet.
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Mätresultat

Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Färgåtergivningsegenskap: CRI ≥ 70
SDCM: ingen uppgift
Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
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anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd
SL
0,52

Ps
70,4

Lmed
0,39

S
42,5

Wr
8

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: lågpris
 Leveranstid: långsam för ersättningsarmatur, tre månader med båt från Kina.
 Montering: lätt att montera
 Driftsäkerhet: låg
Den vätskekylda armaturen är relativt lätt att montera, men den är racklig, eftersom bultarna
till överfallet har fjädrar som ska hålla upp det. När armaturen monteras på ett 48 mm-rör
bottnar fjädrarna, se bild nedan.
Distanser i form av ett 2 mm plåtbleck behövs för att säkra montage på ett 48 mm-rör.
Vidare har den ett separat drivdon som vid montage på trästolpar hamnar på sidan, vilket
innebär skarvning av ledarna som följd. Det som är positivt med ett separat drivdon är att det
kan placeras bakom stolplucka för enkel service. Drivdonet är dock märkt med följande:
IP66 samt ett klistermärke “ONLY DUSTFREE AND DRY ENVIROMENT”

Leveransen av armaturer var långsam. Det var speciellt märkbart när
armaturerna skulle bytas ut eftersom leveransen gick med båt från Kina och
tog tre månader.
Sedan sträckan driftsattes har 3 av 18 armaturer fallit bort. I en av
armaturerna är hälften av dioderna släckta, i två lyser diodplattorna med
olika intensitet. Troligen ligger problemet i drivdonet. Armaturerna är
påtagligt nedsmutsade av fågelspillning, vilken fräter på aluminiumhuset.
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Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

0

Värde och nytta Funktion/
för Trafikverket underhåll
0

0
Finns inga
reservdelar

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

2
3

3

Summa
Totalt: 8p (20p)
En lätt armatur med nytänk – vätskekyld, liten diodplatta och separat drivdon. I försöket
ersattes en 125 W kvicksilverarmatur med en 70 W LED-armatur vilket borgar för en stor
potentiell energibesparing. Ljusbilden är smal, och armaturen klarar inte av att ge jämn
belysning med rådande stolpavstånd. Armaturen upplevs inte mer bländande än en
traditionell reflektor-armatur.
Samtliga driftbortfall beror på drivdonsfel vilket kan vara indikation på att värmeavledningen
inte fungerar som tänkt. Armaturen känns som en lite billigare produkt som inte riktigt håller
måttet med tanke på andel fel, släckta dioder och att diodplattor lyser med olika intensitet.
Utfört
2013-10- 25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.2.13 Mondeverde, Sunburst – Södertälje, Sickla, Norrtälje
Sammanfattning
Sunburst från Mondeverde är en LED-armatur som har utvärderats på tre ställen. Armaturen
var enkel att montera och inga större problem uppstått under drifttiden. Leverantör har
tillhandahållit armaturdatablad.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testerna av Sunburst har
vi utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Sunburst från Mondeverde har utvärderats genom att ett mindre antal armaturer har satts i
drift på tre platser. Armaturerna i Norrtälje och Sickla driftsattes 2010 och de i Södertälje
driftsattes 2011.
Sunburst från Mondeverde är en LED-armatur med flera linstyper. När armaturerna köptes
in till teststräckorna fanns två linstyper tillgängliga. Armaturen finns med ljussensor som
sköter tändning och släckning. Trådlös styrning medger programmering och övervakning.
Varken ljussensor eller trådlösstyrning har använts på teststräckorna.

Södertälje:
Åtta armaturer på 88 W styck har monterats under bron och lyser ner i kanalen. De är
bredstrålande och har en kallvit ljusfärg. Tidigare satt här åtta 400 W
högtrycksnatriumarmaturer.
Norrtälje:
Sex armaturer med högtrycksnatrium byttes ut mot sex 88 W Sunburstarmaturer med
smalstrålande optik och kallvit ljusfärg. Armaturerna sitter i en 16 meter hög mast.
Sickla:
Två stycken Sundburstarmaturer har satts upp över garageportar och belyser en gårdsplan.
Armaturerna har en kallvit ljusfärg och en bred ljusbild.
Effektsänkning har inte använts i något av försöken.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Leveranstid: normal
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Produktkategori: Armaturerna uppfattades som dyra vid den tid de köptes in.
Montering: Armaturerna var lätta att montera enligt montören, som inte hade några
anmärkningar.
Driftsäkerhet: En armatur gick sönder i Sickla relativt fort efter driftsättningen.
Övriga har fungerat utan anmärkning.

Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

3

Summa
Totalt: 15p (20p)
Armaturerna har fungerat och fyllt sitt syfte. Inga problem har rapporterats sedan
drifttagningen 2011 och 2012. Vi rekommenderar armaturen till kollegor i branschen vid
likande projekt. Man bör kontrollera vilken optik som passar lösningen bäst eftersom det
finns olika alternativ att välja mellan.

Utfört
2013-10-25
Bo Stålnacke
Projektledare
Nationellt Underhåll, Infrasystem
bo.stalnacke@trafikverket.se
Direkt: 010-123 83
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 73 Solna
Telefon: 0771 - 921 921
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3.2.14 Mondeverde, Sunburst – Kinna, Skene, Furusjö, Berghem
Sammanfattning
Sunburst från Mondeverde är en LED-armatur som har utvärderats på fyra olika ställen.
Armaturen var enkel att montera och inga större problem har uppstått under drifttiden.
Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Sunburst har vi
utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Sunburst från Mondeverde har utvärderats på fyra platser, Kinna (36 armaturer), Skene
(16 armaturer), Furusjön (4 armaturer) och Berghem (8 armaturer). Samtliga försök
driftsattes under 2010 och på samtliga ställen är det 88 W LED som har testats.
Sunburst från Mondeverde är en LED-armatur med flera linstyper. Vid inköp till
teststräckorna fanns två linstyper tillgängliga. Armaturen finns med ljussensor som sköter
tänd och släck. Trådlös styrning (Zigbee) medger programmering och övervakning. Dessa
funktioner har inte använts på teststräckorna.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Leveranstid: normal, 6-8 veckor
 Produktkategori: volymarmatur
 Montering: lätt att montera utan anmärkning från montör.
 Driftsäkerhet: Inga anmärkningar från någon av anläggningarna sedan driftstart.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

3

Summa
Totalt: 15p (20p)

68

Armaturerna har fungerat och fyllt sitt syfte. Inga problem har rapporterats sedan
drifttagning 2010 och 2012. Vid liknande projekt rekommenderas armaturen till kollegor i
branschen.
Utfört
2012-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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3.2.15 Mondeverde, Sunburst – väg 77 Rimbo
Sammanfattning
Sunburst från Mondeverde är en LED-armatur som har utvärderats på högmaster i Rimbo.
Armaturen var enkel att montera och inga problem har uppstått under drifttiden. En stor
fördel med armaturen är att det går att dimra och styra systemet från bilen vilket är positivt
för att kunna justera anläggningen. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Sunburst har vi
utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Trafikverket har testat LED-belysning på två högmaster i en vägkorsning
längs väg 77 i Rimbo sedan 2010. Armaturerna heter Sunburst och kommer
från Mondeverde. De är på 88 W styck och har ersatt sex armaturer med
400 W högtrycksnatrium. Tre respektive fyra armaturer har monterats på
vardera mast, som är 20m höga.
Sunburst från Mondeverde är en LED-armatur med linsteknik för att
sprida ljuset. Armaturen finns med ljussensor som kan tända och släcka
utan central tändning. Denna funktion används inte i den aktuella
applikationen. Trådlös styrning, som bygger på Zigbee-standarden, medger
programmering och övervakning. I detta projekt har den trådlösa styrningen används för
injustering av systemet i efterhand.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: premiumarmatur
 Leveranstid: som förväntad, 6-8 veckor.
 Montering: En nackdel är att armaturen måste monteras i två steg. Först monteras
armaturen på masten. Sedan måste armaturen riktas in. I detta test har man varit
tvungna att åka ut två gånger för att försöka att rikta in armaturerna optimalt.
 Driftsäkerhet: Armaturerna har fungerat väldigt bra sedan driftstart. Snabbt efter
montering visade det sig att vägkorsningen upplevdes väldigt ljus. Armaturerna
dimrades då ner till 40 procent av installerad effekt. Tack vare det trådlösa
styrsystemet kunde injusteringen göras från bilen. Att ljusbilden inte slaskar bakåt
utan har en skarp kant uppfattas som negativt i detta projekt.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

3
4

Summa
Totalt: 16p (20p)
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Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

En slutsats att dra är att en armatur med lägre effekt skulle installerats från början. Nu fanns
möjligheten att dimra armaturerna vilket var bra. Möjlighet att styra armaturen trådlöst är
positivt. Genom att byta till LED har Trafikverket gjort en stor energibesparing. Positiva
erfarenheter av LED och trådlös styrning.
Utfört
2013-10-25
Mats Olsson
Projektledare Kraft och belysning Väg
AB, C och I län
mats.e.olsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 82 36
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 73 Solna
Telefon: 0771 - 921 921
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3.2.16 Mondeverde, Sunburst – Sickla
Sammanfattning
Sunburst från Mondeverde är en LED-armatur som har utvärderats på högmaster i Sickla.
Armaturen var enkel att montera och inga problem har uppstått under drifttiden. Dock klarar
inte armaturen att lösa uppgiften. De krav på ljusnivåer som är ställda nås inte upp till.
Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Sunburst har vi
utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Trafikverket har testat LED-belysning på tre högmaster i Sickla sedan
2010. Armaturerna heter Sunburst och kommer från Mondeverde. De är på
88 W styck och har linser som ger en bred ljusbild. Sex armaturer har
monterats på vardera mast. Beroende på höjd vid trafikplatsen sitter
armaturerna på 22-27 meters höjd. Tidigare satt sex armaturer med 400 W
högtrycksnatrium per mast.
Sunburst från Mondeverde är en LED-armatur med linsteknik för att
sprida ljuset. Armaturen finns med ljussensor som kan tända och släcka
utan central tändning. Denna funktion används inte i den aktuella
applikationen. Trådlös styrning, som bygger på Zigbee-standarden, medger programmering
och övervakning. I detta projekt har den trådlösa styrningen används för övervakning och
kontroll.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: premiumarmatur
 Leveranstid: som förväntad, 6-8 veckor.
 Montering: En nackdel är att armaturen måste monteras i två steg. Först monteras
armaturen på masten. Sedan måste armaturen riktas in. I detta test har man varit
tvungna att åka ut två gånger för att försöka att rikta in armaturerna optimalt.
 Driftsäkerhet: Armaturerna har lyst sedan driftstart. Problemet är att armaturen inte
löser uppgiften. Området blir inte tillräckligt upplyst och de ställda kraven på
ljusnivåer uppnås inte. En ytterligare nackdel är att armaturens ljusbild saknar
gradient. Istället skapas en skarp kant mellan ljust och mörkt.
Positiva delar som gäller generellt för Sunburst är att den möjliggör en betydande
energibesparing och har ett vitt ljus. Att armaturerna går att dimra från bilen är också positivt
då det möjliggör en optimerad injustering.

72

Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll
0

2
3

3

3

Summa
Totalt: 11p (20p)
Armaturen löser inte uppgiften. Den har för låg effekt och fel ljusspridning för att kunna
uppfylla kraven ställda för platsen. Man bör kontrollera vilken optik som passar lösningen
bäst eftersom det finns olika alternativ att välja mellan.
Utfört
2013-10-25
Mats Olsson
Projektledare Kraft och belysning Väg
AB, C och I län
mats.e.olsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 82 36
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 73 Solna
Telefon: 0771 - 921 921
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3.2.17 Mondeverde, Sunburst – väg 44 Vänersborg
Sammanfattning
Sunburst från Mondeverde är en LED-armatur som har utvärderats på väg 44 sedan 2010.
Armaturen var enkel att montera och inga större problem har uppstått under drifttiden.
Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Sunburst har vi
utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Sedan 2010 har Trafikverket har testat Sunburst från Mondeverde, på högmaster vid
korsningar och av- och påfarter, utmed väg 44. Några få armaturer har även monterats på
stolpe. Bestyckningen är 88 W LED och ljusspridningen är smal.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Leveranstid: normal, 6-8 veckor
 Produktkategori: volymarmatur
 Montering: lätt att montera utan anmärkning från montör.
 Driftsäkerhet: Inga fel i drift sedan start. Ljuskäglan upplevs
som för liten och att det ger en för smal ljusbild på vägen. Ljuset
upplevs också lite för blått i tonen.
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Totalt: 14p (20p)
Armaturerna har fungerat och inga problem har rapporterats sedan drifttagning 2010.
Ljusspridningen borde varit bredare för att få jämnare ljus på vägen och ljusfärgen kunde
varit varmare. Man bör kontrollera vilken optik som passar lösningen bäst eftersom det finns
olika alternativ att välja mellan.
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Utfört
2013-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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3.2.18 Selux, Survivor Plus – Gång- och cykeltunnel Gårdsten
Sammanfattning
Trafikverket har utvärderat LED-armaturer i en GC-tunnel i Gårdsten sedan mars 2013. Man
har bytt ut armaturer med högtrycksnatrium mot LED-armaturer. Effekten har minskats och
antalet armaturer har reducerats med 30 procent. Försöket har pågått för kort tid för att det
ska gå att göra en ordentlig utvärdering. Men hittills har allt fungerat bra. Armaturtillverkaren
har tillhandahållit armaturdatablad.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Survivor Plus har
vi utvärderat en viss typ av LED-armatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Trafikverket har utvärderat LED-armaturer i en
GC-tunnel i Gårdsten sedan mars 2013. I tunneln
bytte man ut 110 armaturer med högtrycksnatrium
50 W mot 35 LED-armaturer av modell Survivor
plus 35 W från Selux.
Den nya anläggningen styrs med närvarogivare.
Grundljuset består av att 1/3 av armaturerna är
konstant tända. När närvarogivaren registerar att
en person finns vid en infart tänds resterade 2/3 av
armaturerna i halva tunneln. Då kommit till mitten
av tunneln tänds den andra halvan av tunneln upp.
Den närvarodetekterade belysningen är tänd i cirka
fem minuter.
Högtrycksnatriumanläggning:
 110 armaturer à 50 W
 Antal brinntimmar per år: 8 760
 Total årsförbrukning: 48 180 kWh
LED-anläggning
 35 armaturer à 35 W
 Antal brinntimmar per år:1/3 tända 24 tim/dygn=8 760 tim, 1/3 tända 5tim/dygn
=1 825 tim
 Total årsförbrukning: 5 150 kWh (3 680+1 470)
Kalkylerad energibesparing: 43 030 kWh/år
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Leveranstid: normalt 6-8 veckor
 Produktkategori: lågpris
 Montage: inga svårigheter att montera armaturerna.
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Det är ännu svårt att säga hur armaturerna har fungerat då de endast varit i drift sedan 2012.
Hittills har de fungerat bra. Förutom att minska från 50 W högtrycksnatrium har man även
kunnat minska antalet armaturer med 30 procent.
Än så länge är det svårt att göra en ordentlig utvärdering av försöket eftersom det har varit i
gång för kort tid. Men hittills har allt fungerat bra och energibesparingen som gjorts är
positiv.
De nya armaturerna har bättre färgåtergivning och ett vitare ljus än tidigare vilket gör att
tunneln upplevs som betydligt ljusare och är tryggare att vistas i. En förhållandevis enkel
lösning med styrning som sker med hjälp av standardprodukter, och där kombinationen av
styrning och utbyte av belysning ger stor energibesparing utan att man behöver göra avkall på
trygghet och säkerhet.
Utfört
2013-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Region Väst
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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3.2.19 Philips, Tunlite – Lundbytunneln Göteborg
Sammanfattning
Tunlite från Philips har testats i Lundbytunneln sedan 2010. Genom att byta till denna
armatur behövdes 30 procent färre armaturer. Att gå ner i effekt och antal armaturer har
inneburit att energiförbrukningen minskat med 21000 kWh. Armaturen har även fungerat
bra i drift med väldigt få bortfall. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik
med målet att hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets
vägar/tunnlar. I testet av Tunlite har vi utvärderat en viss typ av LEDarmatur.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Nytt ljus har genomfört ett försök med armaturen Tunlite från Philips i
Lundbytunneln i Göteborg sedan 2010. Den gamla belysningen, som bestod
av 70 W högtrycksnatrium, var uttjänad och skulle bytas ut. Belysningen i
tunneln har bytts ut i etapper. Först gjordes en provinstallation med 66 W
Tunlite i april 2010 och när resultatet visade sig vara mycket tillfredställande
installerades ytterligare 160 armaturer i tunneltakets mitt i oktober samma
år. Eftersom de uppnådda värdena översteg kraven i VGU valdes att gå ner i
effekt till 61 W. De nya armaturerna monterades på sex meters höjd och med ett c/c-avstånd
på åtta meter. Tidigare satt de gamla armaturerna med ett avstånd på sex meter.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet





Leveranstid: som förväntad, 6-8 veckor
Produktkategori: premium
Montering: Armaturen var enkel att montera.
Driftsäkerhet: Armaturerna har fungerat väldigt bra i drift. På tre år har två
armaturer slocknat.

Armaturen upplevs inte som bländande och har en bred ljusbild, vilket möjliggör ett längre
avstånd mellan armaturerna och därmed färre armaturer. Samtidigt har ljusmiljön blivit
bättre eftersom man slipper ”stroboskopisk” verkan, dvs att vägbanan blir omväxlande ljus
och mörk för den som kör.
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En fördel med armaturen är det vita ljuset och den goda färgåtergivningen. En annan fördel
med Tunlite från Philips är att det blev ekonomi i investeringen. Genom att byta till denna
armatur behövdes 30 procent färre armaturer. Att gå ner i effekt och antal armaturer har
inneburit att energiförbrukningen minskat med 21000 kWh.
Som nämndes inledningsvis gjordes en provinstallation med tio armaturer. På dessa
armaturer utfördes sedan mätningar av luminans (cd/m2), belysningsstyrka (lux) och
färgåtergivning. Resultatet visade sig vara mycket bra med värden som vida överstiger kraven
i VGU. Tack vare resultatet kunde samma armatur användas men med lägre effekt. Det var
dessutom första gången i projektet Nytt ljus som en diodarmatur uppfyllde de krav
Trafikverket har.
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Armaturen har fungerat väldigt väl i tunnlar och försöket har fallit så bra ut att en till tunnel
planeras med samma armatur. Testprodukten uppfyller de krav Trafikverket ställer på
tunnelbelysning; energieffektiv, har ett vitt ljus med god färgåtergivning och har lång
livslängd med hänsyn till kostnaden för underhåll i tunnlar. Att ljusmätningarna visade så
goda resultat är väldigt positivt. Det känns som en färdigutvecklad och genomtänkt produkt.
Utfört
2013-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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3.3 Styrsystem
Slutsats och summering, styrsystem
Här redovisas resultat från dom olika varianter av styrsystem för belysningsanläggningar som
har provats.
Några system har stora besparings- och funktionsmöjligheter, andra system är enklare och
har inte samma möjligheter.
Medelpoäng för hela teknikkategorin är 14,3 p (av totalt 20)
Gemensamt för alla provade styrsystem är att aktiv kommunikation mellan alla parter är
viktig för att få igång system och funktioner som man tänkt sig. Samtliga system kräver hög
grad av delaktighet och god kommunikation mellan inblandade parter för att fungera och bli
injusterade så funktioner uppnås.
Finns ett stort antal styrsystem från olika leverantörer, som beställare behöver man vara
tydlig med krav och funktioner man har på sitt system och vilka funktioner man vill ha i
anläggning.
För att vi som beställare ska vara tydliga med krav och få möjlighet att prova funktionalitet i
valt system är en arbetsmetod med olika teststeg ett bra arbetssätt. Vi har vid några tillfällen
använt oss av FAT, SAT, OAT och även GAT, vilket både vi som beställare och även från
entreprenörens sida har uppfattat som en bra, och i något fall även nödvändig metod.
Arbetsmetoden ger automatiskt en bra dialog och kontinuerlig avstämning.
Drifttagning och uppstart av anläggningar har med något enstaka undantag inneburit olika
svårigheter och problem. Desto fler funktioner i system, desto fler källor till felaktigheter, men
givetvis även möjligheter till styrning och övervakning.
Vid installation av styrsystem i befintliga anläggningar behöver status kontrolleras. Har inom
Nytt Ljus inte varit helt ovanligt med problem vid drifttagning då en del anläggningar varit
mer slitna än förväntat.
Olika leverantörer innebär även att information om, och påverkan, på våra
belysningsanläggningar hamnar på olika externa servrar. Detta innebär i sin tur att vi inte kan
påverka våra egna anläggningar till fullo, vilket inte är acceptabelt.
I nuläget har Trafikverket inte så stor nytta av system om inte skötselentreprenör hanterar
detta och utnyttjar systemens potential med t.ex. övervakning på distans. Trafikverkets egna
arbetssätt medger i nuläget inte heller att vi utnyttjar dom möjligheter som finns i systemen
avseende larmer och övervakning, systemen behöver övervaka sig själva och endast
rapportera händelser och larm vid behov och på ett av oss själva strukturerat sätt.
Ett styrsystem kan inte heller användas som ersättning ur energibesparingssynpunkt, i stället
för en väl optimerad anläggning. Det är alltså ingen bra lösning att överdimensionera
belysningen för att sedan dimra ner den om man får mera ljus än vad det finns behov av.
Som ett resultat av utförda prover och erfarenheter så har arbete med framtagande av
Trafikverkets krav över ”Styrsystem för belysningsanläggningar för väg” arbetats fram.
Dokument har dokumentnummer TDOK 2013:0580 , planerad utgivning är April-Maj 2014.
Dokument hanterar och strukturerar funktioner och arbetssätt för styrsystem för
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belysningsanläggningar längs med väg, så att potential i dessa utnyttjas på för Trafikverket
bästa sätt.
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3.3.1 Edelcom, Citenergy – Borensberg
Sammanfattning
Styrsystemet Citenergy har testats i Borensberg sedan oktober 2012 och anläggningen består
av befintliga högtrycksnatriumarmaturer. Citenergy bygger på fjärrstyrd kommunikation och
styrning där varje armatur är individuellt styrbar. Vid leverans kom fel delar som sedan byttes
ut på leverantörens bekostnad. Montaget blev svårare än förväntat på grund av otydlig
montageanvisning. Systemet har haft en del intrimningsproblem som dels har berott på
systemet men också på anläggningen eftersom det visade sig att anläggningen var mer sliten
än vad man trott. Efter de initiala problemen har det fungerat bra och siffror påvisar en
energibesparingspotential på 23 procent. För att få ett avancerat styrsystem som detta att
fungera krävs att beställare har en aktiv roll och ett stort engagemang. Produktdatablad har
tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet är att testa och utvärdera styrsystem i befintliga anläggningar. Målet är att hitta ett
energi- och underhållseffektivt sätt att styra belysningen på Trafikverkets vägar.
Typ av system och förhållande på platsen
Anläggningen i Borensberg omfattar 43 ljuspunkter och styrsystemet Citenergy driftsattes
under oktober 2012. Styrsystemet har monterats i befintlig anläggning som består av
armaturer bestyckade med högtrycksnatrium.
Citenergy från Edelcom, är ett styrsystem med
fjärrstyrd tändning och släckning av
vägbelysning. Varje ljuspunkt i anläggningen
är individuellt styrbar genom en modul som
placeras i armaturen.
Systemet består av nodenheter, en modul som
placeras i varje armatur och en huvudcentral.
All kommunikation mellan modul och
huvudcentral sker via elnätet. Då nätet
kopplas på är systemet i drift och
självständigt. Citenergy bygger på ett
universellt kommunikationsprotokoll som är
baserat på PLC-teknik (Power Line
Communication). Systemet är anslutet till sin
omgivning via Internet. Under drift fungerar
systemet även som fjärrkontrollerat
övervakningssystem. Det innebär att systemet
larmar vid armaturbortfall eller vid andra fel
och avvikelser. Det finns även möjlighet att ta
ut rapporter över energiförbrukning. Med
Citenergy följer förprogrammerade
inställningar med där systemet dimmar
belysningen under nattetid. Dessa inställningar går att justera efter anläggningsägarens
önskemål.
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Resultat
Vid leveransen kom fel delar som fick bytas ut på leverantörens bekostnad. Vid montage blev
det en felinstallation mellan kontrollenhet och modem på grund av att
montagehänvisningarna inte var tillräckligt tydliga. Systemet har haft intrimningsproblem
och fel har uppstått som har rättats till efter hand. Anläggningen har varit tänd vid fel
tillfällen och armaturer har inte gått att få kontakt med. Detta har delvis berott på
styrsystemet men också på grund av att vissa delar i anläggningen var äldre och mer slitna än
vad man först trott. Control Software har övervakat systemet och rapporterat om larm till
Trafikverket. Efter de initiala problemen har anläggningen fungerat.
I dagslägen styrs anläggningen enligt grafen nedan.

Staplarna visar energibesparingen under september 2013. Cirka 23 procent har styrsystemet
sparat jämfört med ursprunglig anläggning.
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Systemet visar på stort nytänkande eftersom det går att applicera på en befintlig anläggning,
vilket är positivt för Trafikverket. Att tänka på i framtiden är i vilket skick den befintliga
anläggningen är. I detta fall visade det sig att vissa fel berodde på att anläggningen var mer
sliten än vad man först trodde, och inte på fel hos styrsystemet.
För att få ett styrsystem av denna typ att fungera, krävs mycket engagemang från beställarens
sida. En aktiv roll är ett måste för att systemet ska fungera optimalt. Det krävs tydliga
montageanvisningar och kompetent montör för att undvika felinstallationer från början. När
systemet väl fungerar visar rapporterna att energikostnaderna kan minskas med nästan en
fjärdedel.
Utfört
2013-10-25
Olle Bergqvist
Projektledare, intrasystem/belysning
konsult WSP
olle.bergqvist@trafikverket.se
Direkt: 010-722 64 25
Postadress: WSP Sverige AB | WSP Elteknik, 601 86 Norrköping
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3.3.2 Datek, EON ES – Örsta
Sammanfattning
Trafikverket har testat ett radiobaserat styrsystem på väg 51 utanför Kumla. Anläggningen
driftsattes i juni 2010 och sedan dess har det varit driftstörningar under våren 2013, som hade
att göra med ett antal don som har tappat sin konfigureringsparameter. Produktdatablad har
tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med testanläggningen är att testa radiobaserad kommunikation mellan armaturer och
styrning, dimmerfunktion samt övervakning av ljuskälla och armatur.
Typ av system och förhållande på platsen
Trafikverket har testat Dateks styrsystem E.ON ES i Örsta utanför Kumla sedan juni 2010.
Anläggningen består av 34 armaturer längs väg 51 vid avfarten mot Hällabrottet. Armaturer är
Philips Iridium 100 W högtrycksnatrium och de valdes på grund av att kupan är av plast som
medger att antennen sitter monterad innanför armaturkåpan. Armaturinsatsen har byggts
om, där drossel, kondensator och tändare avlägsnats och ersatts av LCU och Philips
dimringsbara don.
Systemet bygger på radiobaserad kommunikation mellan armaturerna. Radiobaserad
kommunikation går att styra oberoende av dess nätanslutning. I detta fall med Dateks
styrsystem, kommunicerar varje armatur vidare till nästa närliggande armatur. Därmed
begränsas bara räckvidden till avståndet mellan armaturerna.

Systemet bygger på internetbaserad kommunikation mellan en centralt placerad server och en
koncentrator. Koncentratorn placeras lämpligen i en belysningscentral, ca. 50-150 m från
närmaste styrbara armatur. Koncentratorn har ett flertal funktioner som den kan övervaka:
• Defekta ljuskällor
• AMR(mätaravläsning)
• Brinntider
• Strömförbrukning
• Säkringsövervakning
• Jordfelsövervakning (Norge)
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• Temperatur
• Vandalisering
Koncentratorn kommunicerar med en så kallad LCU via radio, som placeras i respektive
armatur. LCUn har en styrbar analog utgång som styr ett vanligt dimringsbart don för
urladdningslampan, i detta fall en SON-T 100 W. Genom att kommunicera via
kommunikatorn till servern blir följande information om ljuskällan och armaturen tillgänglig:
• Ström
• Spänning
• COS fi(effektfaktor)
• Temperatur
Samtidigt som armaturens LCU behandlar information om den armatur den är monterad i,
fungerar den också som en radiolänk till andra LCU monterade i närliggande armaturer.
Dessa kommunicerar i sin tur med enheter längre bort.
I servern bearbetas lampans status och där beräknas överförd information i en databas, varje
ljuskälla för sig. I servern presenteras informationen omräknad till följande data:
• Energiförbrukning
• Detektering av framtida lampbortfall
• Automatisk dimming vid överhettning
• Brinntid
Utifrån serverns kalender sköts dimmerfunktionen. Både tider och effekter sköts automatiskt
utefter användarens programmering. Servern sköter också ordinarie tändning och släckning.
Resultat
Funktionstest har gjorts av Eon Es och anläggningen kan på cirka en minut styras från full
effekt ned till 30-40 procent av den ordinarie effekten utan att ljuskällorna slocknar. Efter 11
månaders drift har inga störningar på anläggningen rapporterats.
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Risken med teknik som har mycket elektronik är att elektroniken blir en stor felkälla. Behovet
att kunna övervaka armaturer en och en har ingen stor ekonomisk vinning eftersom vi utför
tillsyn 5 gånger per år. I nybyggda anläggningar med nya armaturer räcker det med inbyggd
nattsänkning i armaturen - klart billigare investering. Driftövervakning av huvudsäkringar
räcker för att upptäck fel i anläggningen.
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Utfört
2013-10-25
Mikael Lilja
Projektledare kraft och belysning väg
Region Öst
mikael.lilja@trafikverket.se
Direkt: 010-123 93 23
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 54 Solna
Trafikverket
Nattviksgatan 8
871 45 Härnösand
www.trafikverket.se
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3.3.3 Capelon, Greenstreet – Hyllinge
Sammanfattning
Greenstreet som är ett styrsystem från Capelon monterades 2008 på en teststräcka vid
trafikplats Hyllinge. Styrsystemet har fungerat bra utan några problem sedan driftstart. Att
kunna övervaka belysningsanläggningen är en fördel som möjliggör ett mer effektivt
underhåll. Produktdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Greenstreet har
vi utvärderat en viss typ av styrsystem.
Typ av system och förhållande på platsen
Teststräckan ligger vid trafikplats Hyllinge och anläggningen driftsattes under hösten 2009.
Styrsystemet som är monterat heter GreenStreet och kommer från Capelon. Anläggningen
omfattar 120 ljuspunkter med armaturen SGS 203 från Philips, som är bestyckad med
högtrycksnatrium. Systemet tänder och släcker anläggningen centralt samt skickar signal till
effektsänkningsutrustning. Systemet har kommunikation till Capelons server där all data som
genereras lagras. Vid eventuella fel eller avvikelser kontaktar Capelon Trafikverket.
Trafikverket kan även gå in via ett webgränssnitt och själv övervaka och styra anläggningen.
GreenStreet kan i sitt enklaste utförande användas för att tända och släcka en liten
belysnings-anläggning. Samtidigt finns det möjlighet till avancerad övervakning och dimning
av varje enskild lampa i en större anläggning. Oavsett utförande baseras systemet på samma
grundkomponenter. Detta innebär att GreenStreet är ett system där man successivt kan
anpassa sin anläggning för att möta ökade krav på energibesparing, effektivare underhåll,
trafiksäkerhet och miljö.

Resultat
Det går i dagsläget inte att säga om det skett en energibesparing eftersom elbolaget måste
kontaktas för siffror över de senaste årens energiförbrukning.
Det har inte varit några problem med utrustningen eller systemet sedan driftstarten.
Övervakning, larm och styrning har fungerat bra. Leverantörskontakten har varit god och
supporten har fungerat väl genom projektet.
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Fördelen med systemet är att anläggningen kan övervakas och att underhållet då blir mer
effektivt. Exempelvis har Trafikverket kunnat se och fått rapporter på armaturer i
anläggningen inte varit i drift, på grund av kabelfel. Utan övervakningen hade det med största
sannolikhet tagit längre tid att upptäcka bortfallet på armaturerna samt att upptäcka
kabelfelen.
En nackdel med styrsystem är att ju mer teknik och ju mer komplexitet, desto större risk för
problem.
Utfört
2013-10-25
Jörgen Lindberg
Projektledare El, Belysning & Pumpstationer,
Region Syd (Blekinge, Skåne och Halland)
jorgen.lindberg@trafikverket.se
Direkt: 010-123 84 14
Mobil: 070-569 50 58
Trafikverket
Box 543
291 25 Kristianstad
www.trafikverket.se
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3.3.4 Capelon, Greenstreet – Västerhaninge
Sammanfattning
Trafikverket har testat Greenstreet från Capelon, ett system för att styra och övervaka
vägbelysning.
Leveransen fungerade bra men montaget var däremot besvärligt då styrenheterna inte fick
plats i befintliga lådor på masterna. Ett flertal don som levererades var också trasiga och var
tvungna att demonteras och reklameras. Systemet är svårt att anpassa till en befintlig
belysningsanläggning eftersom enheterna är stora och svåra att få plats med i lådorna.
Systemet är lämpligare för nyprojekterade anläggningar eftersom det då går att anpassa
styrsystem och anläggning efter varandra. Produktdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med försöket var att testa och utvärdera om styrsystem går att applicera i en befintlig
anläggning med både gamla och nya armaturer. Målet är även att hitta en energieffektiv
belysningslösning för färjelägen som kan användas på flera ställen i Europa.
Typ av system och förhållande på platsen
Trafikverket har testat Capelons styrsystem Greenstreet vid Västerhaninges trafikplats sedan
oktober 2010. Anläggningen består av både nya och gamla armaturer, varav de nya är Kaos
från Tivalux. Totalt gäller projektet 104 armaturer i ett motorvägsmot.
Armaturerna ska styras i grupper och individuellt. Tanken är att de ska vara tända för fullt när
biltrafiken hunnit fram till Västerhaninge, en viss tid efter att färjan från Gotland anlänt till
Nynäshamn. Därefter, vid låg trafik, ska belysningen vara effektdämpad i olika nivåer under
dygnet med en lägsta nivå på cirka 35 procent av full effekt.
Motorvägens 60 armaturer i korsningen kommer att styras i grupp via en central
dimringsutrustning. På två av på- och avfartsramperna kommer armaturerna att bytas mot
nya. På de övriga två behålls befintliga armaturer. Totalt är det 29 armaturer på ramperna
som kommer att styras, dämpas och övervakas individuellt.
På väg 257 in till Västerhaninge kommer 15 armaturer att styras, dimras och övervakas
individuellt. De återstående 9 armaturerna i gruppen kommer endast att styras med av- och
påslag. För att kunna övervaka anläggningen och följa och jämföra elförbrukningen kommer
vi att låta styrcentralen stå i samband med energimätare vilket innebär att energidata löpande
kan följas via systemets webbsida.

I GreenStreets system för intelligent vägbelysning ingår utrustning som kan dimma, övervaka
och samla in driftsdata från varje enskild lampa. I belysningscentralen placeras den
styrutrustning som styr och övervakar anläggningen. I ett system för intelligent vägbelysning
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måste styrcentralen kunna kommunicera med anläggningens ljuspunkter. Ljuspunkten består
i detta sammanhang av armatur, styrenhet, driftdon och ljuskälla. Driftdonet tänder och
släcker lampan men kan även dimma och övervaka. Det finns olika typer av driftdon och det
bör vara elektroniskt och dimbart. Styrenheten tar emot kommandon från styrcentralen och
utför dessa genom att kommunicera med driftdonet. Styrenheten registrerar även lampans
brinntid och energiförbrukning.
Resultat
Leveransen fungerade bra utan några problem. Montaget däremot var besvärligt eftersom
styrenheterna inte fick plats i befintliga lådor på masterna. Ett flertal don som levererades var
också trasiga och var tvungna att demonteras och skickas till Italien för reklamation. Efter
ungefär ett år går ytterligare don sönder. Enheterna i de armaturerna går inte att få kontakt
med och intelligensen har sedan dess inte blivit ersatt trots felanmälan till leverantör för ett år
sedan. Sedan i augusti 2013 fungerar inte styrsystemet alls efter att åskan slog ut det.
Slutsats

poäng Nytänkande

Potential
för energibesparing

Låg/ingen 0
Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

2

2

0
3

3

Summa
Totalt: 10 (20p)
Systemet är svårt att anpassa till en befintlig belysningsanläggning. Enheterna är stora och
svåra att få plats med i lådorna. Systemet bygger mer på att man bygger nytt så att styrsystem
och anläggning kan anpassas efter varandra.
Elektroniken upplevs ha dålig kvalitet och kort livslängd. Systemet har fungerat bristfälligt
och därför är det svårt att göra en fullständig utvärdering av testet. När anläggningen fungerar
igen kommer Trafikverket att utvärdera anläggningen.
Utfört
2013-10-25
Mats Olsson
Projektledare Kraft och belysning Väg
AB, C och I län
mats.e.olsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 82 36
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 73 Solna
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3.3.5 Industriarmatur, Monolit samt Nordic LED, LEDway – Tanum
Sammanfattning
En anläggning med LED-armaturer från Nordic LED samt styrsystemet Monolit har testats i
Tanum. Armaturerna har varit lätta att arbeta med och har funkat tillfredställande i drift. En
bra armatur som har energibesparingspotential. Styrsystemet var lättinstallerat och har
fungerat acceptabelt i drift. En fjärrenhet gick sönder men blev snabbt utbytt av leverantör.
Att byta från högtrycksnatrium till LED samt att installera ett styrsystem har inneburit en
energibesparing på 35 procent. Produktdatablad och ljusberäkning har tillhandahållits av
leverantörerna.
Syfte
Syftet är att testa och utvärdera LED-armaturer med styrsystem med målet att hitta det mest
energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar.
Typ av system och armatur samt förhållande på platsen
Teststräckan ligger i Tanum och anläggningen omfattar 27 ljuspunkter. Arbetet påbörjades
oktober 2012 och anläggningen driftsattes under november 2012. Testet är ett samarbete
mellan armaturtillverkare och styrsystemsleverantör med teknikutveckling i fokus.
Tillsammans har de tagit fram en lösning utifrån Trafikverkets krav och önskemål.
Befintliga armaturer bestyckade med 70 W högtrycksnatrium ersattes av nya 70 W LEDarmaturer från Nordic LED, som monterades på befintliga stolpar. Styrsystemet Monolit från
Industriarmatur installerades för att fjärrövervaka och styra anläggningen. Förutom
övervakning har anläggningen en nattsänkning mellan klockan 22 och 05, då armaturerna
dimras ner och effektreducerades med 50 procent.



Armatur: LEDway SLM Streetlight från Nordic LED
Artikelnummer: LSXTSV03D43SVI7RE

Belysningsanläggningen har dimensionerats med följande förutsättningar:
 Hastighet: 50 km/h
 Stolphöjd: 8 m
 Stolpavstånd: 30 m
 Väggbredd: ca 7 m
 Luminans: Anläggningen har dimensionerat för ca 0,9 cd/m2 i högläge och 0,4 cd/m2
i lågläge.
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Monolit är ett system från Industriarmatur för att fjärrövervaka och styra gatubelysning.
Systemet är speciellt framtaget för enkel installation i både befintliga och nya anläggningar.
Systemet sänker kostnader genom att effektivisera underhållsarbetet och optimera
styrningen. Anläggningsägaren får statistik och en översikt av hur anläggningen mår och kan
enkelt planera in underhållsarbeten på bästa sätt. Systemet identifierar automatiskt
armaturer som drar för mycket ström, blinkar eller är trasiga.
Systemet består av fjärrenheter, Monolit Remote MRX, som installeras vid varje
belysningspunkt. MRX-enheten är anpassad för enkel och snabb installation inuti stolpen i
anslutning till säkringen. Den använder elnätet för att kommunicera med basenheten.
MRX-enheten kopplas in på fas och nolla innan
lampan. Den mäter ström, spänning, fasvinkel
och drifttid samt att den kan skicka larm om
lampan blinkar eller slocknar. Varje dygn
rapporterar enheten sina genomsnittsmätningar
till det överordnade systemet.
Beroende på version, kan MRX-enheten även
styra belysningen. Det enklaste är på och av. Men
det finns även möjlighet till effektreducering
genom spänningssänkning från 230V till 190V.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
Armatur
 Leveranstid: 12 veckor, vilket är
acceptabelt vid planerade
arbeten.
 Produktkategori: volym
 Montage: Armaturen var lätt att
montera och inga problem
uppkom i samband med
montage.
 Driftsäkerhet: Anläggningen har
funkat bra i drift och inga fel har
rapporterats.
För att vara en LED-armatur med linser
och utan planglas är armaturen godkänd
ur bländningssynpunkt. Det har dock
framkommit att armaturen inte har ett formspråk likt en traditionell armatur.
Styrsystem
Systemet levererades inom förväntad tid och var lättinstallerat. Ett problem som uppstod vid
installation var att stolpluckan var i minsta laget för fjärrenheterna. Detta på grund av en
äldre modell på stolpen. Larm, övervakning och styrning har fungerat enlig förväntan. Dock
gick en remote i en stolpe sönder på grund av värmeutveckling. Felet åtgärdades snabbt av
Industri-armatur. Under projektets gång har dialogen varit god med Industriarmatur, bra
stöd vid installation och vid det fel som uppstod. Att byta från högtrycksnatrium till LED samt
att installera ett styrsystem har inneburit en energibesparing på 35%.
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Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd
SL
0,44

Ps
72

Lmed
0,78

S
30

Wr
7

Slutsats
Armatur
poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

3

2

Stor
3
Mycket
4
stor
Summa
Totalt: 14p (20p)

En fullt godkänd armatur med enkelt montage. Sedan anläggningen togs i drift har inte några
fel uppstått.
Styrsystem
poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor
3
Mycket
4
stor
Summa
Totalt: 15p (20p)

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

3

Det finns absoluta fördelar med att använda styrsystem då det möjliggör stor energibesparing.
Dock finns det för Trafikverkets del inte alltid behov av avancerade styrsystem där varje
enskild armatur går att styra likt teststräckan. På många platser räcker det att kunna styra
armaturerna som en grupp, exempelvis vid en nattsänkning.
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Utfört
2013-10-25
Lars Olling
Projektledare
Infrasystem
lars.olling@trafikverket.se
Direkt 010-123 92 75
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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3.3.6 Industriarmatur, Monolit – väg 333
Sammanfattning
Monolit 1 från Industriarmatur har testats på väg 333. Monolit 1 är ett styrsystem för att
fjärrövervaka och styra gatubelysning, och framtaget för enkel installation i både befintliga
och nya anläggningar. Montaget var problematiskt då fjärrenheterna var för stora för stolpen.
Komponenter fick flyttas om inuti stolpen för att kunna få plats med enheterna. Erfarenheter
och slutsatser är att systemet inte passar i gamla anläggningar då det inte funkar bra. En
entreprenör bör upphandlas för regelbunden kontroll över rapporter och larm om
anläggningsägaren inte har tid att följa upp. Ingenting bör betalas helt förrän funktionen är
säkerställd och systemet fungerar som förväntat. Produktdatablad har tillhandahållits av
leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Monolit har vi
utvärderat en viss typ av styrsystem.
Typ av system och förhållande på platsen
På riksväg 333 har Trafikverket testat styrsystemet Monolit 1 från Industriarmatur.
Teststräckan består av 29 ljuspunkter med 125 W kvicksilverarmaturer. Anläggningen
driftsattes i augusti 2011.
Monolit är ett system från Industriarmatur för att fjärrövervaka och styra gatubelysning.
Systemet är speciellt framtaget för enkel installation i både befintliga och nya anläggningar.
Systemet sänker kostnader genom att effektivisera underhållsarbetet och optimera
styrningen. Anläggningsägaren får statistik och en översikt av hur anläggningen mår och kan
enkelt planera in underhållsarbeten på bästa sätt. Systemet identifierar automatiskt
armaturer som drar för mycket ström, blinkar eller är trasiga.
Systemet består av fjärrenheter, Monolit Remote MRX, som installeras vid varje
belysningspunkt. MRX-enheten är anpassad för enkel och snabb installation inuti stolpen i
anslutning till säkringen. Den använder elnätet för att kommunicera med basenheten.
MRX-enheten kopplas in på fas och nolla innan
lampan. Den mäter ström, spänning, fasvinkel
och drifttid samt att den kan skicka larm om
lampan blinkar eller slocknar. Varje dygn
rapporterar enheten sina genomsnittsmätningar
till det överordnade systemet.
Beroende på version, kan MRX-enheten även
styra belysningen. Det enklaste är på och av. Men
det finns även möjlighet till effektreducering
genom spänningssänkning från 230 V till 190 V.
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Resultat
Montaget var problematiskt. Enheterna var svåra att montera i stolparna på grund av att
stolparna var för smala. Entreprenören fick flytta om komponenter inuti stolpen för att få
plats med fjärrenheterna.
Eftersom det inte har funnit någon entreprenör som varit kontrakterad för övervakning av
anläggningen har inte styrsystemet funktioner följts upp ordentligt. På grund av detta tog det
även lång tid innan det upptäcktes att styrenheten i belysningscentralen brunnit och att hela
anläggningen var ur funktion. Det har även varit problem med förhöjd värden som inte kan
förklaras vad de beror på.
Besparingen har inte blivit stor då anläggningen inte styrts mer än tänd och släck. Den
eventuella besparing som kan göras på förbättrat och effektivare underhåll har uteblivit då det
inte funnits någon som övervakat och tagit hand om de larm systemet skickat. En fördel är
just övervakningen och att strömtjuvar och ökade energiuttag kan detekteras men i detta fall
har det inte funnits någon fungerande hantering från Trafikverkets eller Industriarmaturs
sida. Det är också en av nackdelarna med styrsystem – att det krävs ett engagemang och att
det måste finnas en part som har ansvar för hanteringen av systemet. Sedan innebär även ett
styrsystem risk för mer arbete då det är fler elektroniska komponenter som kan bli potentiella
felkällor.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll
0

2
3

3
4

Summa
Totalt: 12p (20p)
Erfarenheter att ta med sig är att styrsystemet inte ska användas med en gammal belysningsanläggning. Det är många fel som inte går att härleda till om de beror på att anläggningen är
gammal eller om det hos styrsystemet felet ligger.
Ett styrsystem kräver generellt också att det finns personer både hos leverantör och hos
beställare/entreprenör som är engagerade i anläggningen. Att det finns någon som övervakar
rapporter och larm, vilket det inte fanns på denna teststräcka. En entreprenör bör upphandlas
för regelbunden kontroll över rapporter och larm om anläggningsägaren inte har tid att följa
upp.
Ett styrsystem av denna typ där armaturer kan fjärrstyras på individnivå passar nog mer i
storstaden än på landsbygden.
Till slut ska ingenting betalas helt förrän funktionen är säkerställd och systemet fungerar som
förväntat. Intresset försvinner annars lätt för support och hjälp när leverantören väl fått
betalt.

97

Utfört
2013-10-25
Anette Berggren
Projektledare kraft och belysning väg
Region Mitt
anette.berggren@trafikverket.se
Direkt: 010-123 93 23
Trafikverket
Nattviksgatan 8
871 45 Härnösand
www.trafikverket.se
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3.3.7 Industriarmatur, Monolit – väg 90
Sammanfattning
Monolit 1 från Industriarmatur har testats på väg 90. Monolit 1 är ett styrsystem för att
fjärrövervaka och styra gatubelysning och är framtaget för enkel installation i både befintliga
och nya anläggningar. Montaget var problematiskt då handpåläggning krävdes för att få in
enheten i stolpen. Komponenter fick flyttas om inuti stolpen för att kunna få plats med
enheterna. Sedan drifttagningen har systemet inte fungerat bra. Många armaturer går inte att
få ut mätvärden från och det verkar bero på att startströmmarna slår ut fjärrenheterna.
Erfarenheter och slutsatser är att systemet inte passar i gamla anläggningar då det inte funkar
bra. En entreprenör bör upphandlas för regelbunden kontroll över rapporter och larm om
anläggningsägaren ej har tid att följa upp. Ingenting bör betalas helt förrän funktionen är
säkerställd och systemet fungerar som förväntat. Produktblad har tillhandahållits av
leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Monolit har vi
utvärderat en viss typ av styrsystem.
Typ av system och förhållande på platsen
På riksväg 90, vägskäl Lästa, har Trafikverket testat styrsystemet Monolit 1 från
Industriarmatur. Teststräckan består av 46 ljuspunkter med 250 W kvicksilverarmaturer.
Anläggningen driftsattes hösten 2012.
Monolit är ett system från Industriarmatur som fjärrövervakar och styr gatubelysning.
Systemet är speciellt framtaget för enkel installation i både befintliga och nya anläggningar.
Systemet sänker kostnader genom att effektivisera underhållsarbetet och optimera
styrningen. Anläggningsägaren får statistik och en översikt av hur anläggningen mår och kan
enkelt planera in underhållsarbeten på bästa sätt. Systemet identifierar automatiskt
armaturer som drar för mycket ström, blinkar eller är trasiga.
Systemet består av fjärrenheter, Monolit Remote MRX, som installeras vid varje
belysningspunkt. MRX-enheten är anpassad för enkel och snabb installation inuti stolpen i
anslutning till säkringen. Den använder elnätet för att kommunicera med basenheten.
MRX-enheten kopplas in på fas och nolla innan
lampan. Den mäter ström, spänning, fasvinkel
och drifttid samt att den kan skicka larm om
lampan blinkar eller slocknar. Varje dygn
rapporterar enheten sina genomsnittsmätningar
till det överordnade systemet.
Beroende på version, kan MRX-enheten även
styra belysningen. Det enklaste är på och av. Men
det finns även möjlighet till effektreducering
genom spänningssänkning från 230 V till 190 V.
Resultat
Montaget var problematiskt eftersom enheterna inte passade i stolpen utan det behövdes
handpåläggning för att få det att fungera. När anläggningen väl var i drift fungerade den inte
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som den skulle. Många av armaturerna gick inte att få mätvärden från vilket tros bero på att
startströmmarna slår ut styrenheterna.
Besparingen har inte blivit stor då anläggningen inte styrts mer än tänd och släck. Den
eventuella besparing som kan göras på förbättrat och effektivare underhåll har uteblivit
eftersom det inte funnits någon som övervakat och tagit hand om de larm systemet skickat.
En fördel är just övervakningen och att strömtjuvar och ökade energiuttag kan detekteras men
i detta fall har det inte funnits någon fungerande hantering från Trafikverkets eller
Industriarmaturs sida. Det är också en av nackdelarna med styrsystem – att det krävs ett
engagemang och att det måste finnas en part som har ansvar för hanteringen av systemet.
Sedan innebär även ett styrsystem risk för mer arbete då det är fler elektroniska komponenter
som kan bli potentiella felkällor.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0
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2
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3
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4
stor
Summa
Totalt: 12p (20p)

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet
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för Trafikverket
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underhåll
0

2
3

3
4

Erfarenheter att ta med sig är att styrsystemet inte ska användas med en gammal
belysningsanläggning. Det är många fel som inte går att härleda till om de beror på att
anläggningen är gammal eller om det hos styrsystemet det ligger.
Ett styrsystem kräver generellt också att det finns personer både hos leverantör och hos
beställare/entreprenör som är engagerade i anläggningen. Att det finns någon som övervakar
rapporter och larm, vilket det inte fanns på denna teststräcka. En entreprenör bör upphandlas
för regelbunden kontroll över rapporter och larm om anläggningsägaren inte har tid att följa
upp.
Ett styrsystem av denna typ där armaturer kan fjärrstyras på individnivå passar nog mer i
storstaden än på landsbygden.
Till slut ska ingenting betalas helt förrän funktionen är säkerställd och systemet fungerar som
förväntat. Intresset försvinner annars lätt för support och hjälp när leverantören väl fått
betalt.
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Utfört
2013-10-25
Anette Berggren
Projektledare kraft och belysning väg
Region Mitt
anette.berggren@trafikverket.se
Direkt: 010-123 93 23
Trafikverket
Nattviksgatan 8
871 45 Härnösand
www.trafikverket.se
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3.3.8 Industriarmatur, Monolit – Trekanten
Sammanfattning
Industriarmaturs styrsystem Monolit har testats vid Trekanten sedan 2010. Systemet bygger
på fjärrstyrning och fjärrövervakning av gatubelysning och är framtaget främst för befintliga
anläggningar. Montaget gick bra men sedan drifttagning har systemet haft en del
barnsjukdomar. Genom att installera ett styrsystem av denna typ finns besparingspotential,
dels genom sänka energikostnader men framförallt genom effektiviserat underhåll.
Produktdatablad har tillhandahållits av leverantören.
Syfte
Syftet med försöket är att testa och utvärdera styrsystem i befintlig anläggning för att se hur
mycket energi som kan sparas, samt hur bra systemet fungerar i verkligheten.
Typ av system och förhållande på platsen
Sedan november 2010 har Trafikverket har testat styrsystemet Monolit vid Trekanten, ett
samhälle väster om Kalmar. Valet av Trekanten som testplats har flera förklaringar.
Trafikverket har tillgång till historisk data över energiåtgången, vilket möjliggör ett enkelt sätt
att mäta energibesparingen. Vidare finns det två olika anläggningar med olika ljuskällor som
möjliggör jämförelser i drift. Till sist passar platsen bra för trafiken störs inte i stor
utsträckning av försöket här.
Det är befintliga stolpar och
armaturer på de två
anläggningarna. Den västra
omfattar 20 armaturer med
250 W högtrycksnatrium. Den
östra har cirka 40 armaturer
med blandat 150 W och 250 W.
Vissa armaturer har
kompletterats med
effektsänkande utrustning
medan andra ser ut som när de
installerades på 90-talet.
I kravspecifikationen ställdes bland annat följande krav:
• Mäta energiförbrukning per lampa
• Mäta drifttid per lampa
• Tända/släcka lampor efter tidsschema
t.ex. släcker vissa lampor i ett område mellan klockan 00 - 05
• Rapportera om lampor inte lyser
• Släcker blinkande lampor och genererar en ny felrapport
• Tända/släcka enskilda lampor på beställning
• Tända/släcka alla lampor kopplad till en basstation på beställning
Monolit är ett system från Industriarmatur för att fjärrövervaka och styra gatubelysning.
Systemet är speciellt framtaget för installation i både befintliga och nya anläggningar.
Systemet sänker kostnader genom att effektivisera underhållsarbetet och optimera
styrningen. Anläggningsägaren får statistik och en översikt av hur anläggningen mår och kan
planera in underhållsarbeten på ett bra sätt. Systemet identifierar automatiskt armaturer som
drar för mycket ström, blinkar eller är trasiga.

102

Systemet består av fjärrenheter, Monolit Remote MRX, som installeras vid varje
belysningspunkt. MRX-enheten är anpassad för enkel och snabb installation inuti stolpen i
anslutning till säkringen. Den använder elnätet för att kommunicera med basenheten.
MRX-enheten kopplas in på fas och nolla innan
lampan. Den mäter ström, spänning, fasvinkel
och drifttid samt att den kan skicka larm om
lampan blinkar eller slocknar. Varje dygn
rapporterar enheten sina genomsnittsmätningar
till det överordnade systemet.

Rapporter, summeringar

SMS

Monolit Base (MBX)
Monolit Remote (MRX)

PLC

Styrning på anläggning är av och på. Övervakning och larm, statistik på brinntimmar och
energiförbrukning på varje enskild ljuspunkt.
Resultat
62 enheter och två styrenheter monterades på östra respektive västra delen. Leverans och
montage fungerade bra men de fackverksstolpar som finns fick kompletteras med en låda för
fjärrenheten.
Systemet har haft vissa barnsjukdomar, bland annat problem med integrerade säkringar. Vid
fel eller avvikelser på anläggningen har systemet larmat till Industriarmatur som sedan har
rapporterat till Trafikverket.
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I försöket definierades en energibov som en armatur som har en
uppmätt effekt på mer än 30 procent av ljuskällans märkeffekt.
I Trekanten innebär att hitta energibovar följande:
Antal ljuspunkter: 62
Varav energibovar: 7 = 8 procent
Merkostnad för 7 energibovar: 720 kr/år
Investeringskostnaden 101tkr ger en avbetalningstid på 138 år.
Typexempel:
I en anläggning med 3000 ljuspunkter är cirka 8 procent energibovar,
240 stycken.
Medeleffekt/ljuspunkt: 122 W
Merkostnad/energibov: 490 kr/år
Slås merkostnaden ut på samtliga ljuspunkter i anläggningen är det
39 kr/år och ljuspunkt.
Appliceras typfallet på region Syd blir kostnaden 2,1 miljoner kr/år:
Antal ljuspunker: 55000 kr
39x55000: 2,1 Mkr/år
Summan motsvarar ca 5 procent av den årliga energikostnaden.
Den stora besparingen ligger dock inte i att hitta energibovar utan kommer genom
optimeringen av underhållet:
Inspektion & seriebyte/år: 250 kr/år
Sparas en inspektionsrunda per år tjänas 15500 kr.
250x62(antal ljuspunkter)=15500 kr
Släcks dessutom delar av anläggningen ner vid lågtrafik, ex 30 armaturer, är den en minskad
kostnad med 6000 kronor. Genom att optimera underhållet och införa delvis släckning
minskas återbetalningstiden för styrsystemet från 138 år till 4,7 år.
15500+6000/101tkr=4,7 år
Besparingen för denna anläggning ligger bland annat i minskade underhållskostnader, 15-20
procent, då övervakningen möjliggör färre manuella inspektioner. Övervakningen gör också
att energibovar kan detekteras och elimineras, vilket innebär 10-30 procent besparing.
Individuell styrning av armaturer ger 20-30 procent lägre energikostnad.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

3

4

Summa
Totalt: 16p (20p)
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Produkten är nytänkande då det bygger på att komplettera befintliga anläggningar med
styrsystem, vilket är en klar fördel för Trafikverket. Tekniken är hittills relativt oprövad men
blir mer och mer utvecklat med tiden. En aktiv roll från beställarens sida är ett måste för att få
systemet att fungera optimalt. Det kräver engagemang och det innebär mer att hålla reda på
med ytterligare ett system med inlogg med mera. Entreprenörer behöver mer utbildning inom
detta teknikområde då de inte behärskar systemen tillräckligt ännu.
Att tänka på i framtiden innan beställning är måttet på apparatskåpet och måttet på MBXenheten så att den och antennpucken får plats. Även stolpens storlek bör i förväg kontrolleras
för att säkerställa att MRX-enheten får plats. Man bör också kontrollera om det finns några
andra intelligenta styrande system som kan påverka Monolits utrustning.
Vid planering, konstruktion och montering av Monolits utrustning se till att det enkelt kan
förbikopplas vid eventuella fel. Manövrering till/från ska i första hand styras från befintlig
utrustning. Underordnat kan sedan Monolits utrustning få agera styrande.
Annan viktigt lärdom är ökat effektbehov i slitna armaturer. En armatur med 250 W drog upp
mot 380 W på grund av slitet drivdon. Detta orsakade problem vid drifttagning av systemet
eftersom en intern säkring löstes ut vid de höga effekterna.
Försöket har också visat att energibesparingen påverkas beroende på om donet är
fabriksmonterat i armatur eller om det är ett eftermonterat Coala-don. Den eftermonterade
utrustningen sparar mindre energi per dygn, 9 procent, jämfört med den fabriksmonterade
som sparar 14 procent per dygn.

Eftermonterade Coala-don

Fabriksmonterade don i armatur
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Utfört
2013-10-25
Joakim Frank
Underhåll, Anläggningsutveckling, Elkraftsystem
Joakim.Frank@trafikverket.se
Direkt: 010-123 92 95
Trafikverket
Box 749
391 27 Kalmar
Besöksadress
Scheelegatan 8
392 38 Kalmar
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3.3.9 Siteco, Street light control – Hossmo
Sammanfattning
Sitecos styrsystem Street Light Control (SLC) har testats längs E22:an sedan november 2010.
26 ljuspunkter styrs och övervakas av styrsystemet. Systemet hade initialt
intrimningsproblem som har åtgärdats under tiden. Uppskattad energibesparing per år med
SLC, är ca 30 procent. Förbrukning vid full respektive reducerad effekt är hämtad från indata
via server som synkar ihop med UPS i Hossmo.
Produktdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet är att testa och utvärdera styrsystem med målet att hitta en energieffektiv och
underhållseffektiv lösning att styra Trafikverkets vägar på.
Typ av system och förhållande på platsen
Trafikverket har testat Sitecos styrsystem Street Light control på 26 ljuspunkter längs E22:an
vid Hossmo. Systemet installerades och stod klart i november 2010. Systemet består av tre
delar; intelligenta armaturer, centralenhet/smartserver samt ett GPRS-modem.

1. SLC styrmodul
2. Armatur med SLC styrmodul finns monterad i armatur alternativt i stolpe
3. Kommunikation ”Powerline”-styrsignalen ligger överlagrat på matande fas normal kabel.
4. Centralenhet/smartserver
5. Kommunikationsväg via GPRS-modem till server.
6. Övervakningsserver med programvara CenterSight hanteras via webbläsare av
användaren/förvaltaren.
Street Light Control, SLC, kan styra och övervaka utomhusbelysning individuellt och efter
behov. Det behövs inte några ytterligare styrkablar utan systemet bygger på PowerLineteknik. Via fjärrövervakning kan varje armatur testas och rapporter över förbrukningsdata
kan tas ut närsomhelst.
Larm vid fel på anläggningen möjliggör optimering av underhållet. Det öppnar upp för
energibesparing och minskning av driftkostnaderna. Med hjälp av öppna, standardiserade
gränssnitt och protokoll erbjuder SLC stor kompabilitet och investeringssäkerhet.
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Anläggningen består av SQ100 med planglas från Siteco, för
HST-ljuskälla, 150 W eller 250 W. Armaturern är utrustade med SLCstyrmodul för powerlinekommunikation samt elektroniskt driftdon 110 V. Styrmodulen är placerad i armaturen avs. 150 W-armaturerna och
på stolpen när det är 250 W-armaturer.
I grunden är systemet uppbyggt på det öppna LON-systemet men med en
företagsspecifik anpassning för att säkerställa önskad funktion.
Prestation/övervakning/styrkommandon från brukaren sker idag med webbaserad
programvara från Siteco, men tredjepartslösningar som gränssnitt för brukaren är möjliga.
Kommunikation mellan belysningscentral och armatur sker med överlagrad LON-signal på
ordinarie kablage och är specifik för detta system. Kommunikation från belysningscentral till
brukaren/webgränssnittet sker i denna anläggning i GSM-nätet genom ett modem som
hanteras av Trafikverket själva. För närvarande körs webprogramvaran/brukarens gränssnitt
på en server i Annell Ljus+Forms regi, men intentionen är att denna på sikt skall flyttas till
Trafikverkets server.
Styrfunktioner
Styrsystemet arbetar med tre styrfunktioner; dagsljus via lokal sensor, tidstyrning via
smartserver och manuell styrning via hand-0-automatik.
Dagsljusstyrning
En lokal ljussensor sitter monterad på elskåp. Denna sensor styr kontaktor för matning till
armaturerna och utgör den huvudsakliga styrningen av anläggningen (kopplat i serie med relä
i smartserver).
Tidsstyrning
Smartserverns tidsstyrning aktiverar effektreducering under natten.
Hand-0-automatik
Hand-0-automatik-brytaren i elskåpet styr kontaktorn för matning till armaturerna. Hand-0automatik-brytaren är kopplad i serie, parallellt med ljusrelä och smartserver.
Hand
Tänder anläggningen oberoende av ljussensor och smartserver, via kontaktor.
0
Bryter spänningen till armaturerna via kontaktor.
Automatik
I automatikläge kan anläggningen vara spänningssatt utan att armaturerna lyser beroende
inställning i centralenhet/smartserver till driftläge 2 - normalt driftläge 1.

Driftläge 1
Kopplar in ljussensor och smartserver. Anläggningen är spänningsätts via kontaktor.
Driftläge 2
Styrning sker då från centralenhet/smartserver som skickar tänd-, släck- och
dimmerkommandon via powerline. Smartservern får information från ljussensorn om
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tändning och släckning. Skälet till att använda en konstant spänningssatt anläggning är för att
kunna övervaka armaturerna status även under den ljusa delen av dygnet
Resultat
Systemet hade initialt intrimningsproblem som har åtgärdats under tiden. Bland annat var
det problem att få en fast IP-adress till anläggningen, som systemet kräver för att fungera.
Efter att problemet med IP-adressen löstes har systemet fungerat bra bortsett från att uret i
PLC:n gick sex timmar fel under en period 2013. Det resulterade i att anläggningen
effektsänktes sex timmar förskjutet.
Nedan visas uppskattad energibesparing per år med SLC, som är ca 30 procent. Förbrukning
vid full respektive reducerad effekt är hämtad från indata via server som synkar ihop med
UPS i Hossmo.

Slutsats

poäng Nytänkande

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

3

Låg/ingen 0
Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

4

Summa
Totalt: 16p (20p)
Tekniken är hittills relativt oprövad och finns inte i någon stor skala i Trafikverkets
anläggningar. Anpassning av funktioner till vårt arbetssätt och vad vi vill ha ut av systemet
behöver göras för att få största möjliga nytta av systemet. En aktiv roll från beställarens sida
är ett måste för att få systemet att fungera optimalt. Drifttagning av belysningsanläggning
med system för individuella styrningar är mer komplicerat än normalt och kräver att
beställare och leverantör har en god dialog och samarbetar för att få anläggning att fungera.
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Potentialen för energibesparing är stor då dimring och även släckning av olika ljuspunkterna
kan ske individuellt. Det kräver även engagemang och det innebär mer att hålla reda på med
ytterligare ett system med inlogg med mera.
Entreprenörer kan behöva mer utbildning inom detta teknikområde eftersom de inte
behärskar systemen tillräckligt ännu för att dra nytta av alla funktioner fullt ut, till exempel
att kunna kontrollera ljuskällornas status på distans.
Att tänka på till nästa gång ett styrsystem ska köpas in är att fundera igenom vilka funktioner
som ska finnas och hur dessa ska användas.
Utfört
2013-10-25
Joakim Frank
Underhåll, Anläggningsutveckling, Elkraftsystem
Joakim.Frank@trafikverket.se
Direkt: 010-123 92 95
Trafikverket
Box 749
391 27 Kalmar
Besöksadress
Scheelegatan 8
Peter Brandt
Projektledare
Region Syd
peter.brandt@trafikverket.se
Direkt 010-722 76 44
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3.3.10 Thorn, Telea & Oxane – Ölandsbron
Sammanfattning
Efter 40 år sedan invigningen var det dags att byta belysningsanläggningen på Ölandsbron. År
2013 installerades ny LED-belysning samt ett adaptivt styrsystem. Med adaptiv menas att
belysningen styrs i realtid via uppgifter från väderstationer och trafikövervakningssystem.
Montaget försenades på grund av fabrikstest som drog ut på tiden. Det har även varit bortfall
på armaturer sedan drifttagning. För att få ett styrsystem som detta att fungera optimalt krävs
stort engagemang och arbete från beställarens sida. Det krävs ett aktivt arbete från
Trafikverkets sida för att få en bra energibesparing i anläggningen och för att få ett
fungerande styrsystem. En arbetsbeskrivning för mätningen finns i rapporten.
Armaturdatablad och ljusberäkning har tillhandahållits av leverantörerna.
Syfte
Syftet är att testa och utvärdera LED-belysning med ett adaptivt styrsystem med målet att
hitta en energieffektiv och underhållseffektiv lösning att belysa Ölandsbron med.
Typ av system och armatur samt förhållande på platsen
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.
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 men det fungerade inte på grund av nedsmutsning, bländning och
dålig ljusfördelning. Studien kom fram till att LED-belysning på existerande belysningsstolpar
var det bästa alternativet.

År 2012 gjordes en upphandling för byte av belysning med tillhörande kablage och
styrsystem.
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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 sikt 0.65 cd/m².
 DIREKT då manuellt styrd hastighet behövs, exempelvis vid extrem väderlek eller
olycka 0,8 cd/m².
Överväganden som motiverade installationen av adaptiv vägbelysning var de positiva
fördelarna med möjlighet till minskad energiförbrukning, mindre miljöpåverkan, och det
visuella behovet för trafikanter vid olika trafiksituationer.
Totalentreprenören NCC valde armatur från Thorn som heter
Oxane (56 W) med Thorns styrsystem Telea, anpassad och
installerad av ONE Nordic. TELEA-LDRF-styrdonet, för steglös
armaturljusreglering, används för att slå av och på lampor som är
anslutna till en nätspänning på 230/240 V växelström. Enheten
styrs via radiovågskommunikationssystemet som är integrerat i
nätverket. Den ger feedbackinformation om enskilda armaturer,
vilket gör det möjligt att övervaka en hel lampinstallation.
TELEA-LDRF är utrustad med en DALI-anslutning vilket
möjliggör drift av elektronisk DALI-reaktor.
Ölandsbron är den enda länken mellan fastlandet och Öland och har stora säsongsmässiga
och dygnsvariationen trafikflödet samt en hög risk för överbelastning och påkörningar
bakifrån. Tidvis finns även halka, dimma och intensivt regn. I dessa fall ska
belysningsanläggningen gå på 80 procent (0,65 cd/m²) för att minska risken för olyckor och
bibehålla trafiksäkerheten. Men i de flesta fall kommer belysningsnivån vara 0,50 cd/m².
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Oxane från Thorn är en LEDarmatur med en asymmetrisk
ljusbild. Den är på 56 W och har
ett totalt ljusflöde på 3989 lm,
vilket ger en effektivitet på
71 lm/W. Armaturen har en
färgtemperatur på 4200 K och ett
Ra på 70. Livslängden på
armaturen är vid L70 70000 h.

Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med tanke på projektets karaktär utförs med
luminanskamera. Resultaten efterbehandlas för presentation. Mätning görs enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och efterbehandlingen sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position. Standardbilder tas från fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
Mätningarna i det här fallet utfördes den 7 maj 2013 mellan klockan 23 och 02. Vädret var
torrt med molnig himmel. Inga störande yttre omständigheter fanns som kunde påverka
resultatet.

113

Mätresultat

Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Färgåtergivningsegenskap: Ra>70
SDCM: minst 7
Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
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anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd

SL
0,16

Ps
56

Lmed
0,79

S
35

Wr
12,8

Resultat
Projektet är fortfarande (2014.02) pågående och har ännu inte slutförts. Det är därför tidigt
att dra några riktiga slutsatser och utvärdera systemet.
Innan montage av armaturer och styrsystem gjordes ett leveranstest, FAT (Factory
Acceptance Test). Avsikten med ett FAT-test är att verifiera att systemet uppfyller krav så
långt det är möjligt i en testmiljö. Tester drog ut mycket på tiden vilket gjorde att även
montagearbeten blev försenade.
I FAT (Factory Acceptence Test) av styrsystemet och armaturer mättes dessa värden upp:
Luminance Power

Power
factor

Current Luminous flux

(cd/m²)

(W)

(cos ϕ)

(A)

(lm)

0,30

25,60

0,81

0,14

1697

0,50

38,80

0,90

0,19

2787

0,65

47,40

0,93

0,22

3461

0,80

56,10

0,94

0,26

4136

Installerad effekt
Innan:
45,3 kW

Efter:
23,1 kW vid nivå 0,80 cd/m²
19,5 kW vid nivå 0,65 cd/m²
16,0 kW vid nivå 0,50 cd/m²
10,5 kW vid nivå 0,30 cd/m²

Energiminskningen uppskattas vara från tidigare 362560 kWh till 128000 kWh med
bibehållen god trafiksäkerhet.
Det har varit kommunikationsfel mellan och med armaturerna. Vid besiktning hade 30
armaturer inte kontakt med systemet och en tid därefter var det bortfall på ytterligare 30
stycken.
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Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

2

Funktion/
underhåll

2
3

4

4

Summa
Totalt: 15p (20p)
Fördelar med LED-armaturer och ett fungerande styrsystem:


Ljuset är vitare, vilket ger bättre sikt än från det tidigare gula ljuset från
natriumljuskällor.



Lagom mycket ljus används och detta ljus hamnar i högre utsträckning än tidigare där
det ska, det vill säga på vägbanan. Det blir då mindre ”ljusföroreningar” som kan
påverka djur, natur och människor negativt.



Underhållsintervallen blir längre, vilket innebär mindre störningar av trafiken. De
tidigare ljuskällorna behövde bytas vart fjärde år, de nya ska hålla i 15 år. Det blir
också lättare att snabbt hitta fel, tekniken visar exempelvis exakt var en trasig lampa
finns på bron.
Energiförbrukningen minskar vilket innebär både lägre kostnader och minskad
miljöpåverkan



Eftersom projektet inte är helt avslutat är det för tidigt att kunna dra slutsatser över helheten.
Erfarenheter hittills är dock att det finns potential för god energibesparing i anläggningen.
Projektet handlades upp som en totalentreprenad - ansvaret för att lösa ställda funktionskrav
åligger därmed entreprenören. Det krävs ett aktivt arbete från beställarsidan för att få ett
fungerande styrsystem med de funktioner som kravställts, och därmed att uppnå tänkt
energibesparing i anläggningen.
Samverkan mellan Trafikverket som beställare och entreprenören för att lösa funktionskrav
har skett i form av olika testskeden, FAT, SAT, OAT och GAT. Det har i entreprenaden hittills
genomförts 12 olika testtillfällen, alla teststeg är i nuläget inte avklarade. Diskussion om
arbetssätt och kravställningar och önskemål om förändringar och/eller förbättringar av detta
har i slutskedet av entreprenaden dialogats mellan parterna under ett erfarenhetsmöte där
bra och dåligt diskuterades. Önskemål från erfarenhetsmöte vad bl.a. att protokoll för FAT- o
SAT-tester skulle tillhandahållas av Trafikverket, detta trots entreprenadformen. Vad detta
tyder på från entreprenörens sida är inte helt enkelt att dra några slutsatser av. Helt klart är
dock att även denna entreprenadform innebär ett betydande arbete från beställarsidan för att
stämma av att man från entreprenadens sida uppnår ställda funktionskrav.
Synpunkter från entreprenörerna är att detta varit ett spännande projekt och att man ser
detta som nästa generations vägbelysningsanläggningar. Självklart med många utmaningar då
det är delvis nya sätt att använda ny teknik.
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Systemet upplevs inte som helt stabilt då det fortfarande inte fungerar optimalt och det under
entreprenadtiden har varit många nya frågeställningar att lösa, både för beställare och för
entreprenörer.
Bidragande till att det dragit ut på tiden och att system upplevts som instabilt är delvis
undermåliga komponenter i radiokommunikationsenheterna i varje armatur, samt hur
programmering av funktioner i dessa har gjorts. Konsekvens av detta är att utbyte har skett av
40-tal armaturer, samt att samtliga 412 enheter för kommunikation mellan enheterna ska
bytas under våren 2014.
Ytterligare bidragande orsak till svårigheter att få igång system och kravställda funktioner kan
vara att det inte finns någon annan anläggning med liknande styrfunktioner av denna storlek.
Det stora antalet armaturer innebär att två separata centralenheter för styrsystemet,
placerade på varsin sida av Kalmarsund, behöver samverka för att samtliga armaturer, som
matas från tre separata elcentraler, ska tända, släcka och ljusregleras samtidigt. Detta har inte
tidigare utförts med detta system, och här har Nytt Ljus bidragit till teknikutveckling och
anpassning av funktioner.
I upphandlingen har ställda krav och gränsdragningar fungerat under entreprenadtiden, och
hela projektet har genomförts i en anda av samverkan och fokusering på att lösa uppkomna
problem och svårigheter, från inblandade parter.
Utfört
25.10.2012 - 10.02.2014 (entreprenad ej helt slutförd)
Sammanfattning 10.02.2014.
Joakim Frank
Projektledare Nytt Ljus

Peter Brandt
Projektledare
Region Syd
peter.brandt@trafikverket.se
Direkt 010-722 76 44
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3.3.11 Kombinerat styrsystem – E22 Mönsterås bruk
Sammanfattning
Trafikverket har genomfört ett test i liten skala på E22:an vid Mönsteråsbruk. En
kombination av standardkomponenter har testats för att tända och släcka samt dimra
vägarmaturer. Försöket har fallit ut väl och kombinationen har visat sig vara lyckad. Att
produkterna är standard och finns på hyllan är positivt då den innebär en enkel och relativt
billig lösning. Till nästa gång bör energistatistiken noteras noggrannare innan montage för att
kunna göra en bättre energibesparingsuppföljning. Produktdatablad har tillhandahållits av
leverantörerna.
Syfte
Syftet var att testa en teknisk kombination av standardprodukter för styrning av vägbelysning
i en liten skala.
Typ av system och förhållande på platsen
Sedan hösten 2009 har Trafikverket testat en kombination av standardkomponenter för att
tända och släcka samt dimra armaturer på en vägstäcka på E22:an vid Mönsteråsbruk. One
Nordics produkt Ekoljus är ett radiobaserat styrsystem som tänder och släcker anläggningen
på distans. Styrenheter installerades i centraler och kabelskåp och de kommunicerar med en
internetserver som tänder och släcker anläggningen via GSM/GPRS.
Eko-mini tillverkas av Wagfors och har sålts av Malux till detta projekt. Eko-mini är en
produkt som dimrar anläggningen via effektsänkning. Dimringen sker centralt och det finns
tre fasta nivåer att välja mellan; 100 procent, 85/70 procent och 80/65 procent. Mellan
klockan 22.00–05.00 sänks testanläggningen från 230 V-190 V.
Ekoljus-enheten klarade att styra på distans.
Resultat
Att kombinera två produkter som möjliggör en enklare form av styrning har visat sig fungera
bra. Att det är standardkomponenter gör det enkelt att installera och leveransen är snabb
eftersom de ligger på hyllan. Lösningen är dock inte standardiserad och det är svårt att följa
upp anläggningen. Fördelen är att produkterna lämpar sig för befintliga anläggningar och
möjliggör styrning på dessa.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

3
4

Summa
Totalt: 16p (20p)
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Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

Testet har visat att den tekniska kombinationen fungerade och klarade av att styra
vägbelysning. Lösningen har energibesparingspotential. Till nästa projekt bör
energistatistiken noteras noggrannare innan montage. I detta fall har inte det gjorts och det är
svårt att kunna se den faktiska besparingen. Lösningen är kostnadseffektiv och det är stor
fördel att komponenterna är standard och finns på hyllan. Anläggningen som ska styras får
inte vara för liten för att det ska vara kostnadseffektivt. Nästa steg kan vara att koppla
systemet till trafikflödesmätare för att på det viset få anläggning mer adaptiv.
Utfört
2013-10-25
Joakim Frank
Underhåll, Anläggningsutveckling, Elkraftsystem
Joakim.Frank@trafikverket.se
Direkt: 010-123 92 95
Trafikverket
Box 749
391 27 Kalmar
Besöksadress
Scheelegatan 8
392 38 Kalmar
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3.3.12 Telliq, Smart street lighting – Kristianstad & Sölvesborg
Sammanfattning
Leverantören har bytt namn från Arkub till Telliq Smart Street Lighting är ett styrsystem från
Telliq som monterades 2012 i Kristianstad och Sölvesborg. Montaget var problematiskt med
många turer innan styrsystemet kunde driftsättas. Att kunna övervaka
belysningsanläggningen är en fördel som möjliggör ett mer effektivt underhåll. Dock finns det
risk att tekniken och komplexiteten för med sig fler problem i flera led. Leverantören har
tillhandahållit produktdatablad.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av Smart Street
lighting har vi utvärderat en viss typ av styrsystem.
Typ av system och förhållande på platsen
TelliQs styrsystem Smart Street lighting har testats på 371 ljuspunkter i Kristianstad och 78
ljuspunkter i Sölvesborg. Anläggningarna driftsattes 2012 i september.
Styrsystemet tänder och släcker anläggningarna men ingen dimning eller effektreducering
sker under natten med hjälp av detta styrsystem. Smart Street lighting övervakar
teststräckorna och mäter energiförbrukningen med hjälp av en separat energimätare. Genom
ett webgränssnitt kan anläggningsägaren få information om effektförbrukning och
förändringar samt när och hur dessa har skett. Webgränssnittet gör det även möjligt för
anläggningsägaren att kunna styra anläggningen.
Smart Street Lighting från TelliQ är ett styrsystem för gatu- och vägbelysning som kan minska
energiförbrukningen, underhållskostnaderna och miljöpåverkan. Styrsystemet möjliggör
kontroll, styrning och övervakning över alla centraler i anläggningen. Både små avvikelser och
större fel detekteras och kan åtgärdas fortare. Se nedan en översiktsbild av styrsystemet.

Resultat
Leveransen var problematisk och inleddes med att de styrenheter som levererades hade fel
mjukvara, vilket innebar att mjukvaran behövdes uppdateras innan man kunde montera
enheterna. Mjukvaran skulle då mailas från leverantör men detta gick inte då en brandvägg
hindrade mottagandet. Tillslut fick mjukvaran skickas per post med då gick inte den att
installera i varken entreprenörens eller Trafikverkets datorer. Efter många om och men kom
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enheterna till slut på plats. Problematisk start innan styrsystemet väl var i drift. Produkten
ska fungera från start.
Vid förändringar i anläggningen kontaktas Trafikverket av Telliq. Kontakten med Telliq har
varit god med snabb återkoppling på de larm som inkommit. Bland annat har det detekterats
strömpikar som man idag inte vet orsaken till. Det tyder på fel i installationen men det skulle
också kunna vara en obehörig som varit inne och kopplat på sig på anläggningen.
Någon besparing rent energimässigt har inte gjorts då anläggningarna i dagsläget inte har
någon styrning mer än tänd och släck. Den besparing som kan ses är i form av färre serviceoch inspektionsresor.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

2

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

2

Summa
Totalt: 13p (20p)
Fördelen med styrsystemet är att det övervakar anläggningen vilket ger ett effektivare
underhåll. Det som talar emot styrsystem är att mer teknik och högre komplexitet, innebär en
högre risk för problem i flera led.
God kommunikation mellan beställare, leverantör och entreprenör är viktigt för att få en så
smidig process som möjligt.
Utfört
2013-10-25
Jörgen Lindberg
Projektledare El, Belysning & Pumpstationer,
Region Syd (Blekinge, Skåne och Halland)
jorgen.lindberg@trafikverket.se
Direkt: 010-123 84 14
Mobil: 070-569 50 58
Trafikverket
Box 543
291 25 Kristianstad
www.trafikverket.se
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3.3.13 Capelon, Greenstreet samt belysning Beta LED EDGE –
Häggvikstunneln
Sammanfattning
Trafikverket har testat LED-armaturer och styrsystem i Häggvikstunneln sedan 2011. Både
armaturer och styrsystem har fungerat bra sedan driftstart. Tunneln upplevdes som för ljus
och fick snart efter installation dimras ner och numera är anläggningen konstant nerdimmad.
Försöket har visat att LED är en mycket bra lösning till tunnlar. Dock är priset för LED
fortfarande för högt. Att kombinera LED med ett styrsystem möjliggör en stor
energibesparingspotential men mer forskning behövs inom området för att få en vetenskaplig
grund. En arbetsbeskrivning för mätningen finns i rapporten. Produktdatablad och
ljusberäkning har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Häggvikstunneln har ingått i ett forskningsprojekt som syftar sig till att utvärdera om
ljusstyrkan i tunnlar kan minskas med LED-belysning men att trafiksäkerhet rent ljusmässigt
fortfarande är bibehållen. Vidare testas även hur det nuvarande kravet för ljusstyrka i tunnlar
är relevant med den nya LED-tekniken.
Typ av armatur och system samt förhållande på platsen
Den befintliga anläggningen med högtrycksnatrium har behållits men Beta LED edge
tunnel från Nordic LED har tillkommit. LED-anläggningen har projekterats efter samma
luminans som den befintliga anläggningen har. Testanläggningen driftsattes 2011 och
armaturerna är individuellt programerbara och styrs med Capelons styrsystem Greenstreet.
Med systemet kan anläggningen dimmas, övervakas och driftdata från armaturerna går att
samla in.
Tunneln är indelad i zoner där
armaturerna har olika avstånd
och bestyckning:
Tröskelzon 1: cc 1 m, 230 W
Tröskelzon 2: cc 2 m, 230 W
Inner: cc 10 m, 94 W
Övergångszon 1: cc 5 m, 186 W
Övergångszon 2: cc 10 m, 94 W
På uppdrag av Trafikverket har
Ljuslaboratoriet på KTH fått i
uppgift att undersöka kvaliteten
på ljuset hos LED jämfört med
ljuset hos högtrycksnatrium och
hur de två påverkar trafiksäkerheten.
Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med tanke på projektets karaktär utförs med
luminanskamera. Resultaten efterbehandlas för presentation. Mätning görs enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och efterbehandlingen sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position. Standardbilder tas från fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
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Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
Mätningarna i det här fallet utfördes den 4 april 2012 mellan kl. 00 och 05. Vid mätningen var
tunneln avstängd och nystädad.
Mätresultat
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Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Färgåtergivningsegenskap: CRI ≥ 75
SDCM: ≤7
Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
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anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd
Tröskelzon 1
SL
0,25

Ps
460

Lmed
149

S
1

Wr
12,5

Tröskelzon 2
SL
0,23

Ps
460

Lmed
80

S
2

Wr
12,5

Inner del av tunnel
SL
Ps
0,23
188

Lmed
6,57

S
10

Wr
12,5

Övergångszon 1
SL
0,17

Ps
372

Lmed
36

S
5

Wr
12,5

Övergångszon 2
SL
0,13

Ps
188

Lmed
12

S
10

Wr
12,5

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
Beta LED EDGE Tunnel från Nordic LED
 Leveranstid: Försenad leverans på grund av stort antal armaturer.
 Produktkategori: premium - bra kvalitet på armaturen och även ett högt pris.
 Montage: Totalentreprenad med Midroc. Montaget gick bra utan anmärkningar.
 Driftsäkerhet: Har fungerat bra sedan drifttagning. Efter drifttagningen visade det sig
att allmänheten upplevde tunneln för ljus och luminansvärdet vid infarterna sänktes
från 200 cd/m2 till cirka 120 cd/m2. Ordinarie belysning sänktes från 6 cd/m2 till
3 cd/m2. Efter det är anläggningen konstant nerdimmad.
Greenstreet från Capelon
 Leveranstid: Tog tid innan systemet levererades.
 Montage: Problem initialt då tillräckligt med ström inte kunde styras ut. Problemet
rättades till och löstes av Capelon.
 Driftsäkerhet: Systemet har fungerat sedan drifttagningen.
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Slutsats
Styrsystem
poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

3

3

3

3

3
4

Summa
Totalt: 16p (20p)
Armatur
poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor
Mycket
stor

3

2

4

Summa
Totalt: 14p (20p)
Generellt är armaturerna för dyra. Hade inte försöket varit ett forskningsprojekt hade
armaturerna aldrig gått att köpa in på grund av det höga priset. Både armaturer och
styrsystem har fungerat enligt förväntningar bortsett från några barnsjukdomar hos
styrsystemet initialt. Det är stor nytta för Trafikverket med LED-armaturer och styrsystem.
Med ny teknik kan anläggningar optimeras och energiförbrukningen kan sänkas, vilket är
väldigt positivt.
KTH:s mätningar visar att samma säkerhet i tunneln går att uppnå med LED men med lägre
luminans och effektförbrukning som resultat. Mätningarna visar även att ljusstyrkan kan
halveras med bibehållen trafiksäkerhet rent ljusmässigt. KTH’s rapport finns på Nytt ljus
hemsida, där man kan läsa om resultatet mer utförligt.
Resultaten visar på positiva resultat för LED i tunnlar men mer forskning behövs dock kring
ämnet för att få en stadigare vetenskaplig grund.
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Utfört
2013-10-25
Christer Berg
Projektledare
christer.berg@trafikverket.se
Direkt: 010-123 85
Trafikverket
Solna Strandväg 98
171 73 Solna
Telefon: 0771 - 921 921

129

3.4 Andra tekniker för belysning
Slutsats och summering andra tekniker för belysning
Här har vi sorterat in tre olika tekniker för att belysa som inte är LED-baserat, samt något test
av övrig produkt.
Ingen av provade produkter har fått några höga poäng vid utvärdering, några däremot
påfallande lågt.
Ingen av provade produkterna har egenskaper som ger några stora energibesparingar i
förhållande till andra tekniker i nuläget.
Medelpoäng för hela teknikkategorin är 7,5p (av totalt 20)
Gemensamt för belysningsteknikerna är att tillverkare inte finns inom EU-området och att
produkten representeras av någon försäljningsorganisation inom Sverige. Nackdel med detta
är ofta att produkter inte är helt anpassade till europeiska standarder och krav, samt att vid
eventuella reklamationer och fel ofta är ganska svårt att dialoga våra behov hela vägen till
producent.
Anpassning av produkter går ofta att göra till våra behov, men då det inte görs inom ordinärt
transportavstånd innebär det även att leveranstider blir långa.
Vid något fall så har man från leverantörens sida även krävt att vi ska demontera felaktig
produkt skicka tillbaka den till fabrik, för att sedan få utbytesprodukt. Detta förfarande
innebär att vi behöver ha tillfällig armatur som ersättning under reklamationstiden, för att
sedan behöva åka ut på plats ytterligare en gång för att montera ny, felfri, produkt. Denna
metod är givetvis inte acceptabel av flera anledningar, bland annat för att vi får direkta
kostnader för flera resor till samma felaktiga armatur.
En del av produkterna har inte varit anpassade till våra standardiserade stolpfästen,
effektiviteten är inte i toppklass och det sker ofta inte någon direkt produktutveckling för att
öka energieffektiviteten, förbättra ljusdistribution och så vidare.
För Induktionsljuskällor finns inbyggd svårighet då ljuskällan är relativt stor och
ljusdistribution därmed svår att hantera, märks även på energieffektiviteten på produkterna
då detta innebär en del spilljus. En annan svårighet är att anpassning av armatur och
egenskaperna behöver göras utifrån omgivningstemperatur, ska armaturer monteras i kallare
klimat så tappar dom istället ljusflöde när det blir varmt. Fördelen för induktionsljus är
relativt långa livslängder samt ett naturligt, vitt ljus.
Intressant teknik inom produktgruppen är plasma samt den provade metallhalogenljuskällan
med egenutvecklade drivdon, tyvärr är det dålig driftsäkerhet på produkterna, och på provad
plasmaljuskälla närmast katastrofalt dåligt. Plasmaljuskällan har dessutom hög installerad
effekt och kan inte användas som åtgärd för energieffektivisering.
När det gäller plasmalpan, Luxim, så var vi först i Europa med att prova denna teknik, se
reportage i Ny teknik här:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3079117.ece
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3.4.1 Illumini, YML-ZD08 – väg 744
Sammanfattning
YML-ZD08 från Illumini är en induktionsarmatur som har testats av Trafikverket sedan 2012.
Armaturen har en mjuk ljusbild och den upplevs som behaglig. Armaturen som är monterad
på teststräckan har visat sig generera ledningsbundna störningar. En ny modifierad modell
har tagits fram och leverantören kommer att byta ut befintliga armaturer mot denna under
våren 2014.
Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i Norra Norrlands klimat
(induktionsljus i kyla) samt att få erfarenhet ur ett användarperspektiv.
Typ av armatur och förhållanden på platsen
YML-ZD08 från Illumini är en induktionsarmatur som har testats av Trafikverket på väg 744 i
anslutning till väg 721 sedan februari 2012. Armaturen är på 80 W och 4000 K. All bebyggelse
är belägen långt från vägen vilket gör att inget spilljus når vägbanan eller vägområdet. Det är
få korsningar utmed vägsträckan vilket gör att stolpavståndet är relativt konstant.
Armaturen som har testats på väg 744 genererar ledningsbundna störningar och har utgått ur
Illuminis sortiment. En ny modell har tagits fram där man har modifierat och kompletterat
armaturen med ett metallgaller framför ljuskällan som tar upp atmosfäriska störningar. I
drivdonet sitter ferrit-ringar runt både låg- och högvoltskablarna för att absorbera
ledningsbundna störningar. I samråd med Trafikverket kommer leverantören under våren
2014 att byta ut befintliga armaturer mot den nya armaturen. I skrivandets stund (2014-0220) inväntas leverans av den nya modifierade armaturen.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet





Produktkategori: volym (2300:-) upplevs plåtig men är ok för funktionen.
Leveranstid: långsam
Montering: besvärlig
Driftsäkerhet: Armaturens märkeffekt är 80 W. Armaturen har varit för kort tid för
att kunna avgöra driftsäkerheten. Av 10 armaturer har ingen slocknat.
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Armaturen bländar inte och den har en mjuk ljusbild med mjuk
gradient. Armaturen upplevs som ”plåtig” men okej. Besvärligt
montage på grund av två ”överfall med bult”. Monteringen
försvåras avsevärt då dessa måste hållas upp under själva
montaget. Se bild till vänster. Det blir dessutom en väldigt snäv
sväng på kabeln då drivdonet är placerat rakt framför stolpröret.
Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd
SL
1,6

Ps
85,5

Lmed
0,16

S
42,5

Wr
8

Slutsats
poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

2

-

2

2

0
Kort drifttid

Stor

3

Mycket
stor

4

Summa
Totalt: 6p (20p)
Armaturen har en mjuk ljusbild och den upplevs som behaglig. Induktionsljus ska klara
temperaturer ned till -40° C men ännu har temperaturen inte varit så låg under försöket.
Temperaturen har varit nere på -20° C och armaturerna har klarat temperaturen utan nedsatt
ljusflöde.
Utfört
2013-10-25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
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3.4.2 Dolumina, HGD – Kylinge
Sammanfattning
En anläggning med armaturer bestyckade med dimbara metallhalogenljuskällor har
monterats i Kylinge. Montaget var problematiskt och dessutom fanns problem med tidigt
lampbortfall. Att armaturen levereras med en förprogrammerad dimningsfunktion är positivt.
Leverantörens kunskap om den egna produkten samt om dess montage och teknik behöver bli
bättre. En arbetsbeskrivning för mätningen finns i rapporten. Armaturdatablad och
ljusberäkning har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av HGD har vi
utvärderat en viss typ av armatur med dimbar metallhalogen.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Teststräckan ligger i Kylinge och anläggningen omfattar 16 ljuspunkter. Anläggningen
driftsattes under oktober 2012. På teststräckan byttes 16 armaturer med högtrycksnatrium
70 W mot 12 armaturer med metallhalogen 100 W och 4 armaturer med metallhalogen 150 W.
Befintliga stolpar har använts, stolphöjden är 8 m, stolpavståndet är 40 m och vägen är 8 m
bred.
Armaturen HGD kommer från Dolumina och är av typen dimbar metallhalogen med
effekterna 100 W och 150 W. Armaturen har ett plant refraktorglas som ger en bred ljusbild.
Ljuskällan har god färgåtergivning även i dimrat läge och är egenutvecklad av leverantören.
Det elektroniska driftdonet har en programmeringsbar och/eller manuell dimningsfunktion
ner till 50 procent och enligt leverantören utan märkbar färgförändring. Armaturerna dimras
under natten i två steg, 70 procent klockan 20.00–22.00 och 04.00-06.00, mellan klockan
22.00–04.00 dimras de 50 procent.

Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med tanke på projektets karaktär utförs med
luminanskamera. Resultaten efterbehandlas för presentation. Mätning görs enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och efterbehandlingen sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position. Standardbilder tas från fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
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Mätningarna i det här fallet utfördes den 6 november 2012 med start klockan 18.00. Vädret
var fuktigt men inget regn.
Mätresultat

Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Färgåtergivningsegenskap: RA896
SDCM: anges ej då det är en metallhalogenljuskälla
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Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd

SL
0,56

Ps
110

Lmed
0,61

S
40

Wr
8

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Leveranstid: som förväntad, 6-8 veckor.
 Produktkategori: volym
 Montage: Problem uppstod vid montering då armaturens fäste och dimension inte
passade stolparmens diameter. Entreprenören fick således justera varje armaturs
fäste vilket innebar merjobb. Vid platsbesök visade det sig även att armaturen inte var
optimalt inriktad. Armaturen monterades, enligt anvisningar från Dolumina, rakt i
horisontalplanet men den borde istället varit vinklad några grader för att uppnå en
god ljusbild på vägen. Leverantörens kunskap om den egna produkten samt dess
montage och teknik behöver bli bättre.
 Driftsäkerhet: Sedan drifttagningen i november 2012 har fyra ljuskällor gått sönder.
Den första slocknade efter två månader. Att dimra metallhalogen har fungerat bra
med bibehållen ljuskvalitet.

135

Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

2

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

2

2

2

2

Summa
Totalt: 10p (20p)
Att armaturen levereras med ett förprogrammerat don som möjliggör dimning är positivt.
Montaget var dock problematiskt och att fyra ljuskällor av totalt 16 går sönder inom det första
året är inte acceptabelt.
Produkten är inte att rekommendera till kollegor inom Trafikverket eftersom Dolumina
behöver lära känna sin produkt bättre. Dokumenteringen av armaturen behöver förbättras
med avseende på montage, teknik, ljusfiler och allmän kännedom om produkten. Kontakten
med Dolumina har varit god men företaget är i dagsläget outbildade inom ljus och är inte
införstådda med Trafikverkets krav.
Dock har HGD förbättringspotential. Det finns delar och funktioner hos produkten som är
intressanta för Trafikverket.
Utfört
2013-10-25
Jörgen Lindberg
Projektledare El, Belysning & Pumpstationer,
Region Syd (Blekinge, Skåne och Halland)
jorgen.lindberg@trafikverket.se
Direkt: 010-123 84 14
Mobil: 070-569 50 58
Trafikverket
Box 543
291 25 Kristianstad
Besöksadress
Björkhemsvägen 17
291 25 Kristianstad
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3.4.3 Dolumina, HGD – Vitaby
Sammanfattning
En anläggning med armaturer bestyckade med dimbara metallhalogenljuskällor har
monterats i Vitaby. Armaturerna levereras med en förprogrammerad dimningsfunktion, vilket
är en positiv funktion. Leverantörens kunskap om den egna produkten samt dess montage
och teknik behöver bli bättre. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med projektet Nytt ljus är att testa och utvärdera ny belysningsteknik med målet att
hitta det mest energieffektiva sättet att belysa Trafikverkets vägar. I testet av HGD har vi
utvärderat en viss typ av armatur med dimbar metallhalogen.
Typ av armatur och förhållanden på platsen
Teststräckan ligger i Vitaby och anläggningen, som omfattar 13 ljuspunkter, driftsattes under
november 2012. På teststräckan byttes 125 W kvicksilver mot 70 W metallhalogen. Befintliga
stolpar på 8 m och med ett stolpavstånd på 39 m har använts, vägbredden är 7,5 m.
Armaturerna dimras under natten i två steg, 70 procent klockan 20.00–22.00 och 04.0006.00, samt 50 procent klockan 22.00–04.00.
Armaturen HGD kommer från Dolumina och är av typen dimbar metallhalogen. Armaturen
har ett plant refraktorglas som ger en bred ljusbild. Ljuskällan har god färgåtergivning även i
dimrat läge och är egenutvecklad av leverantören. Det elektroniska driftdonet har en
programmeringsbar och/eller manuell dimningsfunktion ner till 50 procent och enligt
leverantören utan märkbar färgförändring.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet






Leveranstid: som förväntad, 6-8 veckor.
Produktkategori: volym
Montage: Problem uppstod vid montering då armaturens fäste och dimension inte
passade stolparmens diameter. Entreprenören fick således justera varje armaturs
fäste vilket innebar merjobb. Vid platsbesök visade det sig att armaturen inte var
optimalt inriktad. Armaturen monterades, enligt anvisningar från Dolumina, rakt i
horisontalplanet. Armaturen borde istället varit vinklad några grader för att uppnå en
god ljusbild på vägen. Leverantörens kunskap om den egna produkten samt dess
montage och teknik behöver bli bättre.
Driftsäkerhet: Att dimra metallhalogen har fungerat bra med bibehållen ljuskvalitet.
Sedan drifttagning har två av tretton ljuskällor gått söner.
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Slutsats

poäng Nytänkande
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3
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4

2
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för Trafikverket
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2

2

2

2

Summa
Totalt: 10p (20p)
Att armaturen levereras med ett förprogrammerat don som möjliggör dimning är positivt.
Produkten är inte att rekommendera till kollegor inom Trafikverket då Dolumina behöver lära
känna sin produkt bättre. Dokumenteringen av armaturen behöver förbättras med avseende
på montage, teknik, ljusfiler och allmän kännedom om produkten. Kontakten med Dolumina
har varit god men företaget är i dagsläget outbildade inom ljus och är inte införstådda med
Trafikverkets krav.
Dock har HGD förbättringspotential. Det finns delar och funktioner hos produkten som är
intressanta för Trafikverket.
Utfört
2013-10-25
Jörgen Lindberg
Projektledare El, Belysning & Pumpstationer,
Region Syd (Blekinge, Skåne och Halland)
jorgen.lindberg@trafikverket.se
Direkt: 010-123 84 14
Mobil: 070-569 50 58
Trafikverket
Box 543
291 25 Kristianstad
www.trafikverket.se
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3.4.4 Luxim, LiFi STA 41 – E4an L
Sammanfattning
Trafikverket har testat plasmaljusarmaturen LiFi STA 41 från Luxim på en teststräcka på
E4an. Armaturen har en effekt på 273 W och en ljusfärg på 5750 K. Armaturen upplevs inte
som bländande trots den lilla intensiva ljuskällan. Negativt är att armaturen kräver
uppvärmningstid innan den når fullt ljusflöde och den ger intryck av att vara i
prototypstadiet. Armaturen demonterades i ett tidigt skede på grund av bristande funktion.
En arbetsbeskrivning för mätningen finns i rapporten. Armaturdatablad och ljusberäkning
har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet är att testa plasmateknik i trafikmiljö på, där den mest förekommande stolphöjden är
12 meter.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Trafikverket har testat plasmaljusarmaturen LiFi
STA 41 från Luxim. Armaturen har en effekt på
273 W och en ljusfärg på 5750 K. Teststräckan
ligger på E4an och visst ströljus förekom från
andra närliggande anläggningar.
Amerikansk tillverkare av okonventionell LEP =
Light Emitting Plasma (Plasmalampa).
Nyutvecklad men gammal teknik, där en
radiofrekvens i ett elektriskt fält skapar en hög
energikoncentration. Det får en ljuskälla som
finns inbäddad i ett halvledande material, att
upphettas till plasmaläge och därmed avge ett
intensivt ljus.
Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med tanke på projektets karaktär utförs med
luminanskamera. Resultaten efterbehandlas för presentation. Mätning görs enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och efterbehandlingen sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position. Standardbilder tas från fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
Mätningarna utfördes 11 oktober 2012 mellan klockan 19.00 och 24.00. Visst spilljus förekom
på teststräckan.

139

Mätresultat

Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Färgåtergivningsegenskap: värde kan ej lämnas då tillverkaren inte går att få kontakt med.
SDCM: inte relevant då det inte är en diodarmatur
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Effektivitet - SLEEC-värde
Beräkning har ej kunnat göras då ljusberäkningsfil inte gått att få tag på.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: ej relevant
 Leveranstid: långsam
 Montering: armaturen är tung och därmed besvärlig att montera.
 Driftsäkerhet: mycket låg tillförlitlighet, bortfallet är 9 av 13 armaturer. Armaturens
märkeffekt är 273 W vilket är nästan dubbelt så mycket som befintlig anläggning
(150 W).
Armaturen upplevs inte som bländande trots den lilla intensiva ljuskällan. Dock upplevs
färgåtergivningen som avvikande då den drar åt grön-blått. Negativt är att armaturen kräver
uppvärmningstid innan den når fullt ljusflöde och den ger intryck av att vara i
prototypstadiet. Armaturen demonterades i ett tidigt skede på grund av bristande funktion.
Vid reklamation skulle samtliga armaturer skickas till USA och exakt brinntid skulle anges
vilket gjorde retur/reklamation mycket besvärlig. Transporten var dyr på grund av
armaturens tyngd. Armaturer var opålitliga eftersom de kunde tända ibland och ibland inte
och det föreföll även vara riktningsberoende (horisontering) för tändning.
Slutsats
poäng Nytänkande

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

Låg/ingen

0

0

0

0

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

2

Summa
Totalt: 2p (20p)
Tekniken är intressant men produkten var dålig eller inte färdigutvecklad. En färdigutvecklad
produkt med lägre effekt behövs för att kunna använda produkten i trafikmiljö.
Energibesparingspotential finns inte.
Utfört
2013-10-25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.4.5 Strihl, Mistral – Skärhamn
Sammanfattning
Trafikverket har testat och utvärderat Strihls gummiarmatur i Skärhamn där det har varit
stora problem med fågelspillning som fräter sönder armatuerna. Strihls gummiarmatur
monterades i maj 2010 och demonterades oktober 2012. Det visade sig redan efter ett år att
Strihls armatur inte klarar av klimatet på västkusten. Armaturerna rostar och gummiskyddet
släpper oberoende av fågelspillning. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör.
Syfte
Syftet med testet var att utvärdera ny belysningsteknik med målet att hitta en energieffektiv
armatur som klarar av klimatet på västkusten samt problemen med fågelspillning i Skärhamn.
Typ av armatur och förhållanden på platsen
I Skärhamn har man haft stora problem med fågelspillning som fräter sönder armaturerna på
några år. Projektet Nytt ljus har testat 32 armaturer i centrum av Skärhamn. Samtidigt bytte
vi typ av ljuskälla från högtrycksnatrium 70 W till metallhalogen 50 W anläggningen skulle bli
mer energieffektiv. Armaturerna monterades i mars 2010. Leverantör var Strihl, som kunde
erbjuda ett patenterat gummiskikt på sina redan pulverlackerade armaturer av aluminium. I
detta projekt har Strihls armatur Mistral använts med den skyddande gummibeläggningen.
Tidigare har samma armatur, fast utan skyddande gummihinna använts, men inte klarat av
miljön, varför beslutet att göra ett tidigt utbyte togs.
Gummihinnan ska ge ett långvarigt och mycket effektivt skydd mot korrosion. Skiktet är
diffusionstätt
- syre och vatten kan inte tränga igenom - och beständigt mot mekanisk förslitning. Här
kombineras plastarmaturens och aluminiumarmaturens fördelar i en och samma armatur,
eftersom stommen är tillverkad i formgjutet aluminium. Den patenterade gummimassan
sprutas utanpå pulverlackerade aluminiumarmaturer. Gummiskiktet är baserat på ett
specialbehandlat gummipulver från återanvända gummidäck. Beläggningsmaterialet ska vara
fritt från biocider.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Leveranstid: Levererades inom rimlig tid, 6-8 veckor.
 Produktkategori: lågpris
 Montage: fungerade bra.
 Driftsäkerhet: Armaturerna har fungerat i drift. De har lyst men de klarar inte av
miljön på västkusten. Efter ett år uppstod korrosion på de första armaturerna.
Därefter har allt fler armaturer rostat och gummiskyddet har släppt. Det har visat sig
att gummit innehåller ämnen som aluminiumet reagerar på och som gör att det
uppstår kraftig oxid redan efter kort tid. På grund av kraftig korrosion monterades
armaturerna ner i oktober 2012 efter enbart något mer än två års drift.
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Strihls armatur Mistral med gummihinna vid montaget maj 2010 till vänster. Kortet till höger
är taget i oktober 2012. På 2,5 år har armaturerna oxiderat kraftigt och gummiskyddet har
lossnat.
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Armaturerna har inte fungerat enligt förväntningarna. Försöket visade att Strihls armatur inte
har vad som krävs för att klara av klimatet på västkusten, antagligen inte på andra ställen
heller, då gummiblandningen inte verkar fungera på aluminium.
Utfört
2013-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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3.4.6 Smartlight, Rodeo Polar 10 – väg 721 L
Sammanfattning
Armaturen är en variant av en tidigare uppsatt version som inte var anpassad till låga
temperaturer. Rodeo Polar 10 från Longlight är en induktionsarmatur som har testats av
Trafikverket på väg 721, armaturen har dock inte testats i låga temperaturer ännu. Vikten av
att välja rätt variant av ljuskälla är stor på grund av temperaturkänsligheten. Armaturen
bländar inte och den har en mjuk ljusbild med mjuk gradient. Energibesparingspotentialen
för armaturen är liten men driftsäkerheten är stor. En arbetsbeskrivning för mätningen finns i
rapporten. Armaturdatablad och ljusberäkning har tillhandahållits av leverantör. Vid tiden för
installation hette företaget som levererade produkten Longlight, numera heter företaget
Smartlight.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i Norra Norrlands klimat
(induktionsljus i kyla) samt att få erfarenhet ur ett användarperspektiv.
Typ av armatur och förhållande på platsen
Armaturen är en variant av den tidigare uppsatta versionen som
inte var anpassad till låga temperaturer. Rodeo Polar 10 från
Longlight är en induktionsarmatur som har testats av Trafikverket
på väg 721. Armaturen är på 100 W och 4500 K. Teststräckan, väg
721, används som genomfartsväg och är en parallellväg till E4. All
bebyggelse är belägen långt från vägen vilket gör att inget spilljus
når vägbanan/vägområdet. Det är få korsningar utmed
vägsträckan vilket gör att stolpavståndet är relativt konstant.
Arbetsbeskrivning för mätning med LMK
Mätning av den storhet (cd/m2) som är leverant med tanke på
projektets karaktär utförs med luminanskamera. Resultaten
efterbehandlas för presentation. Mätning görs enligt EN13201.
Kamera av modell LMK 98-4 color används och efterbehandlingen
sker i LMK Labsoft.
High dynamic-bilder tas från fast position. Standardbilder tas från
fordon i rörelse.
En beskrivning av metoden finns i LMK-ljusmätningsmanual.
Förutsättningar vid mätning med LMK
Ljusmätningen och utvärderingen av färgåtergivning utförs under mörker. De idealiska
förhållandena är när det inte finns några störande yttre omständigheter - i form av andra
armaturer som påverkar resultatet.
Mätningarna utfördes 11 oktober 2012 mellan klockan 19.00 och 24.00. All bebyggelse är
belägen långt från vägen vilket gör att inget spilljus når vägbanan/vägområdet.

145

Mätresultat
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Ljuskällans färgåtergivningsegenskap och färgstabilitet
Färgåtergivningsegenskap: Ra 80-85
SDCM: ej relevant då det ej är LED
Effektivitet - SLEEC-värde
SLEEC-värdet är inte optimalt eftersom armaturen monteras i en befintlig anläggning där
stolpavståndet inte är optimerat. Värdet kan dock användas som jämförelsetal mellan olika
anläggningar i projektet. Däremot visar värdet inte armaturens egentliga effektivitet, och det
ska därför inte användas utanför Nytt ljus-projektet.
SL=Ps/Lmed/S/Wr
Ps=Systemeffekt
Lmed=Medelluminans
S= Stolpavstånd
Wr = Körbanans bredd
SL
1,35

Ps
96,2

Lmed
0,21

S
42,5

Wr
8

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: volym
 Leveranstid: långsam
 Montering: lätt att montera. Vassa kanter i armatur
Armaturen bländar inte och den har en mjuk ljusbild med mjuk gradient. Polarversionen av
armaturen har inte testats i låga temperaturer ännu. Armaturens arbetstemperaturområde är
mellan -40° C och
+-0° C. Armaturen lyser fortfarande vid temperaturer ovan 0° C men svagare.
Temperaturspannet som armaturen fungerar inom måste därför beaktas.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

0
2

2
3
4

Summa
Totalt: 11p (20p)
Induktionsljus är känsligt för stora temperaturvariationer, vikten av att välja rätt variant av
ljuskälla är därför stor. Armaturen bländar inte och den har en mjuk ljusbild med mjuk
gradient. Energibesparingspotentialen är liten och driftsäkerheten är stor.
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Utfört
2013-10-25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.4.7 Smartlight, Rodeo 10 – väg 721
Sammanfattning
Rodeo 10 från Longlight är en induktionsarmatur som har testats av Trafikverket på väg 721.
Armaturen bländar inte och den har en mjuk ljusbild med mjuk gradient. Dock tål inte
armaturen (ljuskällan) temperaturer under - 20 grader. Vid - 20 grader och lägre
temperaturer sker en gradvis försämring av ljusutbytet. Samtliga armaturer har demonterats
och ersatts av en Polarversion. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör. Vid tiden
för installation hette företaget som levererade produkten Longlight, numera heter företaget
Smartlight.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i Norra Norrlands klimat
(induktionsljus i kyla) samt att få erfarenhet ur ett användarperspektiv.
Typ av armatur och förhållanden på platsen
Rodeo 10 från Longlight är en induktionsarmatur som har testats av
Trafikverket på väg 721 sedan april 2010. Armaturen är på 100 W och
4500 K. Teststräckan, väg 721, används som genomfartsväg och är en
parallellväg till E4an. All bebyggelse är belägen långt från vägen vilket gör
att inget spilljus når vägbanan/vägområdet. Det är få korsningar utmed
vägsträckan vilket gör att stolpavståndet är relativt konstant.
Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: volym
 Leveranstid: långsam
Montering: lätt att montera. Vassa kanter i armatur
 Driftsäkerhet: extremt lågt ljusutbyte vid sträng kyla (påtaglig
försämring redan vid - 18 grader)
Armaturen bländar inte och den har en mjuk ljusbild med mjuk gradient.
Dock tål inte armaturen (ljuskällan) temperaturer under – 20 grader. Vid 20 grader och lägre temperaturer sker en gradvis försämring av ljusutbytet. Samtliga
armaturer har demonterats och ersatts av en polarversion. Polarversionen beskrivs i egen
rapport.
Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

Värde och nytta
för Trafikverket

0

Funktion/
underhåll
0

2

2

4

Summa
Totalt: 8p (20p)
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Induktionsljus är känsligt för stora temperaturvariationer. Vikten av att välja rätt variant av
ljuskälla är stor. Armaturen bländar inte och den har en mjuk ljusbild med mjuk gradient.
Energibesparings-potentialen är liten men driftsäkerheten är stor. Anläggningen ersattes av
en polarversion.
Utfört
2013-10-25
Trafikverket
Stefan Ericsson
+46 10-123 93 75
Sundsbacken 2-4
971 25 Luleå
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3.4.8 Smartlight, Rodeo 10 – väg 190
Sammanfattning
Rodeo 10 är en armatur med induktionsljus som har utvärderats på 100 ljuspunkter längs väg
190 sedan 2010. Det var en lätt armatur att montera och anläggningen har fungerat väldigt
bra sedan drifttagningen. Armaturdatablad har tillhandahållits av leverantör. Vid tiden för
installation hette företaget som levererade produkten Longlight, numera heter företaget
Smartlight.
Syfte
Försöket genomfördes för att testa armaturens prestanda i Norra Norrlands klimat
(induktionsljus i kyla) samt att få erfarenhet ur ett användarperspektiv.
Typ av armatur och förhållanden på platsen
Trafikverket har testat induktionsljus på 100 ljuspunkter längs väg 190 sedan mars 2010.
Armaturen heter Rodeo 10 och kommer från Smartlight, den har en effekt på 100 W och har
4500 K i färgtemperatur, livslängden är 80000 h.

Produktegenskaper, leveranstid, montering och driftsäkerhet
 Produktkategori: volym
 Leveranstid: normal leverans 6-8 veckor.
 Montering: lätt att montera
 Driftsäkerhet: Armaturen har fungerat jättebra i drift sedan anläggningen
monterades.
Armaturen har ett behagligt ljus som inte bländar.
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Slutsats

poäng Nytänkande
Låg/ingen

0

Liten

2

Stor

3

Mycket
stor

4

2

Potential
för energibesparing

Driftsäkerhet

2

Värde och nytta
för Trafikverket

Funktion/
underhåll

2
3

Summa
Totalt: 12p (20p)
Armaturen har stor driftsäkerhet och ett behagligt och fint ljus.
Utfört
2012-10-25
Berth Torsson
Projektledare Kraft och belysning väg
Stor-Göteborg
berth.torsson@trafikverket.se
Direkt: 010-1237838
Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
www.trafikverket.se
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3

3.5 Bangård
Vid ungefär samma tid som dåvarande Vägverket startade ”Nytt ljus” startade dåvarande
Banverket projektet ”Energieffektiva stationsområden”.
Projekten hade delvis samma syfte och mål varför vissa delar samordnades. Områden som
bedömdes som strategiskt viktiga att arbeta med var bangårdbelysning, växelvärme och
teknikhus.
Området bangårdsbelysning samordnades efterhand med Nytt Ljus-projektet, resultat och
slutrapport från projektet ”Energieffektiva stationsområden” finns på följande sida:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/117184/slutrapport_energieffektiva_stationsomr%c3%
a5den.pdf
Dokument-ID:UHae 13-008
Kontaktperson Björn Ållebrand.
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4 Resultat
Projektets mål har varit att skaffa och sprida kunskaper, driva på teknikutvecklingen för att
energieffektivisera drift och sänka livscykelkostnader, samt bereda väg för storskaligt
införande.
Målet för projektet var även att utveckla riktlinjer och rekommendationer om olika nyare
alternativa, icke etablerade, belysningstekniker för vägbelysning för potentiella köpare och
beställare.
Projektets tidplan från början var 2009 till och med 2012 års utgång, men det behövdes alltså
ett års längre tid.
Projektet drabbades av vissa förseningar som berodde på olika faktorer, exempelvis har någon
produkt tagit längre tid att utveckla än planerat, i något fall försenade leveranser av material,
och i några fall har montage ej kunnat genomföras på grund av onormalt hård vinter.
Enligt tidplan skulle år 2011 till stor del ägnats åt mätningar, utvärdering och rapportering av
utförda försök. För detta ändamål inköptes ett mätinstrument till projektet.
Här uppkom förseningar då instrumentet sändes tillbaka till leverantör för vissa justeringar
som garantiåtgärd. Mätningar kunde därför inte utföras som planerat utan försenades i stort
sett ett år.
Utöver detta blev kostnader för vissa försök dyrare än planerat, samt att ytterligare någon
teknik för besparing än vad som planerades från början bedömts intressant att prova.
Även en viss justering av vilka tekniker som skulle provas gjordes från ursprunglig plan, då
vissa tekniker inte var mogna för praktiska försök, eller inte bedömdes vara tillräckligt
intressanta.
Ett av dom största delförsöken som gjordes drog också ut på tiden, Ölandsbron.
Här gjordes bedömningen att projektet var så intressant att få med då upphandlingen gjordes
med rena funktionskrav och graden av teknikutveckling är så hög att det var motiverat att
invänta resultat.
Intresset för Trafikverkets verksamhet inom området verkar vara stort.
Projektet har genererat ett stort antal pressklipp och aktiviteter, både från lokala
dagstidningar, fackpress, radio och i något fall även lokal-tv.
Exakt antal eller vad som har genererat mest artiklar har inte gått att få fram via
publikationsstöd, men känslan är att försöken med dioder och styrsystem är det som gett
mest utslag.
Majoriteten av försöksledarna har medverkat i lokalpress vid uppstart av sina försök, en del
har varit med flera gånger.
Projektet och/eller olika resultat från projektet har sedan 2010 medverkat på Elfackmässan i
Göteborg, Energitinget i Stockholm, Gatubelysningsforum i Stockholm, gatubelysningsprojekt
Örebro län, Talentumseminarium i Stockholm, Gatu- och vägbelysningsdagar i Båstad, teknik
och miljödag i Stockholm m.fl. sammanhang.
Projektet och delförsök har vid dessa tillfällen sammantaget presenterats för hundratals
personer.
Projektet har trots försening levt upp till uppsatta projektmål.
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Teknikutveckling har skett, riktlinjer har arbetats fram och spridning av kunskap har
genomförts.
Troligen känner dom flesta i landet som professionellt håller på med belysning på vägar och
gator till ”Nytt Ljus”, vilket måste bedömas som en framgång för projektet och Trafikverket.
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5 Erfarenheter, lärdomar och teknikutveckling
Här redovisas några mera generella lärdomar och erfarenheter, samt lite resultat från
teknikutveckling som projektet drivit.
Samtliga erfarenheter och lärdomar inom projektet är att anse som kompetenshöjning för
dom inom Trafikverket som har belysning som sin arbetsuppgift inom samtliga
verksamhetsområden.
En del av erfarenheterna är att anse som gällande för hel belysningsbranschen, exempelvis
LED-utvecklingen under dom senaste åren.
Erfarenheter redovisas även vid varje delförsök samt sammanfattningsvis för respektive
produktkategori.

5.1 Lärdomar Dioder
Här redovisas lite om LED-belysningens utveckling under dom senaste åren, något som i hög
grad påverkat projektet.
Utvecklingen av LED-belysning har varit väldigt snabb de senaste åren och än så länge finns
inga tecken på att den avstannar.
Med jämna mellanrum kommer rapporter från tillverkarna om nya toppnoteringar gällande
både livslängder och ljusutbyte.
LED-tekniken har blivit vanligare och vanligare i belysningsbranschen och är inom vissa
områden idag det självklara valet.
Ur tabellerna kan man utläsa att diodens effektivitet har ökat mer än armaturens sedan 2009.

LED effektivitet (lm/w)

200

184

150

128

100
50

70

lm/w (3100K,
CRI 85)

88

0
2009 2010 2012 2015
Diodens effektivitet uttryckt i lumen/watt
Utvecklingen för komponentens (diodens) effektivitet har fördubblats medan armaturens
effektivitet har ökat från ca 60lm/W till 100lm/W.
Orsaker till detta är att armaturens effektivitet är beroende av många olika parametrar.
Linser, reflektorer, kylning, drivdon och konstruktion påverkar alla hur mycket ljus som
kommer ut ur armaturen.
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2012

2008

*Källa: Technical University of Darmstadt, 2012
Typisk bild över armaturernas effektivitet, här från universitetet i Darmstadt
Under åren som har gått har alla parametrar som påverkar ljusflöde o ljusutbyte även de
utvecklats och blivit bättre. Reflektorer och linser har utvecklats och armaturerna börjar få
bättre ljusbehandling än tidigare.
Även diodens prestanda har blivit bättre med ökad färgåtergivning och bättre effektivitet även
vid de varmare färgtemperaturerna.
Ur dom två tabellerna ovan kan man alltså utläsa att diodens effektivitet har ökat mer än
armaturens, sedan 2009.
En berättigad fråga kan då vara om LED-armaturer är något alternativ till andra tekniker
idag?
De orangea prickarna symboliserar LED-armaturer och de visar effektiviteten jämfört med
urladdningsljuskällor.
Tabellen visar att idag finns det många LED-armaturer på marknaden som har lika eller högre
effektivitet än urladdningslampor i effekterna 70, 100 och 150W. Går man däremot upp i
effekt till 250W och 400W är fortfarande (Juli 2013) urladdningslamporna effektivare och det
finns väldigt få LED-armaturer som kan mäta sig med dem.
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Källa: US DOE Snapshot Report on outdoor SSL (juli 2013)

Vad klarar LED-armaturerna?
Vad tabellen ovan, som redovisar olika ljuskällors energieffektivitet, inte tar hänsyn till så är
det andra egenskaper som LED-ljuskällan har.
Enligt det försök som KTH (se sökväg i referenserna) gjort åt Trafikverket i Häggvikstunneln
så ökar synbarheten med annan ljusfärg och andra färgåtergivningsegenskaper än vad till
exempel högtrycksnatrium har.
Resultaten visar att ljusstyrkan kan halveras med bibehållen trafiksäkerhet, om man använder
LED-belysning istället för högtrycksnatrium i tunnelmiljö.
Vilken påverkan ljusfärg, färgåtergivningsegenskaper och så vidare har på vår förmåga att se
och därmed att reagera är ett område där det för närvarande pågår forskning. I nuläget vet vi
inte vilka nivåer på exempelvis högtrycksnatriumljus vi kan ersätta med en mera dagsljuslik
belysning för att bibehålla och/eller förbättra seendet och därmed även trafiksäkerheten.
Finns även andra typer av ljuskällor som har liknande, eller likadan ljusfärg som LEDbelysning, men andra egenskaper som uppstart och dimring av dessa ljuskällor är inte lika
enkelt att hantera som i en LED-armatur.
Ljusdistribution i armaturer med andra typer av ljuskällor än LED är inte heller lika exakt,
och innebär i stort sett utan undantag att man får mera oönskat ströljus, innebär givetvis att
det måste produceras mera energi för att kunna alstra ljus som ska hamna på vägen,
produkterna kan därmed inte bli lika energieffektiva.
Miljöstyrningsrådet har på sin hemsida en LCC-kalkyl som vi har använt för att göra en
beräkning på en anläggnings hela livscykel. En belysningsanläggnings miljöpåverkan utgörs
till 90% av energiåtgången under den tid som anläggningen används, varför det är viktigt att
välja den mest energieffektiva metoden för att belysa.
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Här nedan visas resultatet från LCC-beräkning enligt Miljöstyrningsrådets mall (själva
beräkningen redovisas inte här av utrymmesskäl):
Som underlag för beräkning har parametrar som ljusutbyte mm beräknats, det vill säga
jämförelse sker med produkter som ger likvärdiga trafiksäkerhetshöjande egenskaper och
med en anläggning som klarar VGU-krav.

Belysningsanläggnings kostnader enligt Miljöstyrningsrådets LCC-kalkyl
Totala kostnaden är beräknad på anläggningens livslängd som förväntas vara 25 år.
Ovanstående jämförelse är gjord på en anläggning genom ett samhälle där GC-väg skulle
byggas längs med befintlig väg.
Befintlig anläggning är 250W ljuskällor, natrium long-life är vanligt alternativ vid utbyte och
tidigare ofta valt som mest ekonomiska.
Beräknade LED-alternativ är en lite billigare armatur utan möjlighet att byta LED-platta,
samt en lite dyrare med bättre ljuskvalitet, utbytesmöjlighet av LED-platta och med
nattsänkningsfunktion.
Tittar man sedan på enbart energiförbrukning så är det mest energieffektiva alternativet den
dyraste armaturen med nattsänkningsfunktion, enligt bild på nästa sida.
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Belysningsanläggnings energiförbrukning enligt Miljöstyrningsrådets LCC-kalkyl
I båda alternativen med LED så blir totala kostnaden lägre än med natriumljuskällor, och
energiförbrukning är klart lägst för båda LED-alternativen med bäst utfall för alternativ med
nattsänkning.
Man kan även se att det innebär besparingar att göra ett utbyte av befintlig belysning då den
är väldigt energikrävande i förhållande till ny anläggning.
Vi kan utan vidare anta att LED-utvecklingen än så länge är långt ifrån färdigutvecklad och vi
kan förvänta oss en framtid där LED kommer finnas i många fler applikationer än idag.
Priserna kommer fortsätta att sjunka allt eftersom tillverkningsvolymerna ökar, i takt med det
blir kalkylen mer och mer fördelaktig för LED-armaturer.
LED-armaturer är därmed utan tvekan ett alternativ till andra belysningstekniker idag!

5.2 Alternativa energikällor för vägbelysning
Vid olika tillfällen under projektet ställdes frågan om sol- och/eller vindkraft som alternativ
till ordinär energiförsörjning av belysningsanläggningar kunde vara något alternativ.
Sannolikt blev frågan aktuell eftersom LED-utvecklingen gick fort och det ibland spreds en
uppfattning om att belysning med LED-teknik ”inte behövde någon ström” för att lysa, eller i
alla fall att energiförbrukningen var i det närmaste försumbar.
Denna uppfattning, som egentligen är en missuppfattning, kom antagligen från mer eller
mindre seriösa bolag som exempelvis hävdade att man kunde ersätta en traditionell 125watt
ljuskälla med en LED-ljuskälla på bara några få watt.
Även om ett sådant byte rent tekniskt är möjligt så innebar det ofta att ljusutbytet inte blev
tillräckligt för att lösa den uppgift som belysningen skulle ha. I detta sammanhang så var det
inte helt ovanligt att man bortsåg lite från anledningen till att belysningen fanns, och enbart
tittade på energibesparingen.
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För att förenkla dom emellanåt ganska omfattande frågeställningarna runt alternativa
energikällor, så tittade vi på tekniska möjligheterna för att energiförsörja en ordinär
vägbelysning med alternativa energikällor.
Vi kom fram till att i nuläget så är energibehovet för stort.
Tekniken klarar helt enkelt inte att lagra tillräckligt mycket energi lokalt för att driva
belysning tillförlitligt under dom mörka timmarna.
Som kortvarig belysning på begränsad yta, exempelvis busshållplatser, har vi olika exempel på
tillämpbar teknik.
För mera information se följande dokument (sökvägar finns i referenserna) :
”Solkraft i vägbelysningen”, tjänsteanteckning 2012.11.29.
”Användningen av vindkraft i vägbelysningen”, tjänsteanteckning 2013.09.01.

5.3 Projektets bidrag till teknikutveckling
Ljusmätningar
För att validera försök och kunna utvärdera resultaten med en metod som ger resultat lika
beräkningsprogram och aktuell standard för beräkningar SS-EN 13201 inköptes en
luminanskamera av typ Phonometer LMK 5 color.
Kameran visade sig dock vara svår att hantera med många variabler och inställningar som gör
att det finns stor risk för inbyggd osäkerhet i mätningar.
För att minimera fel krävs en mätrutin och i möjligaste mån även stillastående mätning från
stativ. Endast ett fåtal behärskar att utföra mätningar och få fram riktiga och rättvisande
resultat. För att mätningar ska vara jämförbara och rättvisande krävs att metoden är lika från
ett tillfälle till ett annat.
Under slutet av projekttiden lanserades en liknande tjänst på marknaden av
tredjepartsföretag. Tjänsten kan köpas av dem och ett likvärdigt resultat erhålls.
Marknadstjänsten har till vissa delar köpts in av projektet, bl.a. för att göra kontrollmätningar
av belysningsnivåer på Ölandsbron i samband med utbyte av belysning och styrsystem där.
Att denna tjänst lanserades på marknaden är knappast projektets förtjänst, däremot var vi
tidigt ute och provade den, samt jämförde med våra egna mätningar och i vissa fall även
beräkningar.
Då det är svårt att verifiera att beställda och projekterade ljusnivåer erhålls, finns ett behov att
validera den driftsatta anläggningen gentemot den projekterade. Den av Trafikverket
beställda prestandan hos belysningsanläggningen är i grund och botten ett
trafiksäkerhetskrav, varför det rimligen borde finnas ett behov av tjänster som denna.
För egenkontroller bör vi bibehålla möjlighet och kunskap att kunna göra egna mätningar,
även om behovet att kunna göra egna mätningar har minskat med införandet av denna tjänst
på marknaden.
Se även följande sida för mer information:
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http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Teknik/Nytt-ljus---ny-teknik-forenergieffektiv-vagbelysning/Aktuellt-fran-Nytt-ljus/2011/Nytt-matinstrument-hos-Nytt-ljus/
Styrsystem och busshållplatser
Projektet har provat ett flertal olika styrsystem i olika kombinationer med olika ljuskällor och
grad av styrningar.
Erfarenheter har gjort att krav på styrsystem har utvecklats och även teknikutveckling i dom
olika systemen har skett.
Exempel på försök där teknikutveckling har skett är:


Industriarmatur, Monolit och Nordic LED Tanum



Industriarmatur, Monolit Trekanten



Thorn, Telea & Oxane, Ölandsbron



Busshållplatser, med och utan väderskydd.

Generellt så har de varit enklare att få förståelse för våra krav och behov ju närmare
samarbetet med tillverkare/leverantör har varit.
Om tillverkare inte finns i närheten så upplevs det som att det inte alltid är enkelt att få dom
funktioner som vi tänkt oss, inte ens med tydliga och enkla beställningar.
Det enskilt största försöket som dessutom samordnades med planerad underhållsåtgärd är
byte av belysning samt införande av adaptivt styrsystem på Ölandsbron, där projektet
ansvarat för kravställning på styrsystem och tillsammans med linjeorganisationen drivit en
entreprenad för utbytet. Ett arbete som har tillfört många lärdomar och erfarenheter för alla
inblandade parter och även uppmärksammats internationellt i fackpress.
Vi har även några exempel på försök att driva teknikutveckling som inte lyckats:


Luxim, LiFi STA 41 - E4an



Induktionsarmaturer



Gummiklädd armatur

Här har projektet inte lyckats att driva teknikutveckling framåt.
Blir ofta svårigheter när tillverkare inte är införstådda med våra krav, det är långa
leveranstider eftersom produktion kanske är långt borta, en del av produkterna är inte
anpassade för montage och någon har inte klarat EMC-krav.

5.4 Erfarenheter och energieffektivisering
Tidigt i projektet uttalades en målsättning:
”Vid projektets utgång skall det finnas en realistisk genomförbar plan, med provade produkter,
för hur Trafikverkets sammanlagda elförbrukning för befintlig (enligt 2008 års nivå)
utomhusbelysning inom tre år (dvs till 2016) skall minska med hälften jämfört med år 2009 ”
Utifrån ett utvalt representativt ”typlän” vet vi installerad medeleffekt för år 2009 var
128w/armatur. Antalet brinntimmar antas vara 4000 timmar/år, vilket innebär en
årsförbrukning/armatur = 128w x 4000 timmar = 512kWh.
Totala antalet armaturer är 2931 st.
Förbrukning för typlänet i 2009 årsnivå = 2931 x 512kWh =1 500 672kWh
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En halvering av förbrukningen från 2009 års nivå skulle innebära en minskning med = 1 500
672/2 =750 336kWh
Trafikverkets totala bestånd är 200 000 ljuspunkter, anta en installerad medeleffekt på 128
w/st x 4000 brinntimmar/år = 102,4 miljoner kWh/år i förbrukning i 2009 års nivå.
Samma läns medeleffekt 2013 har sjunkit till 105w/armatur, men det totala antalet armaturer
har ökat till 3120 st.
årsförbrukning/armatur = 105w x 4000 timmar = 420kWh.
Förbrukning för typlänet i 2013 årsnivå = 3120 x 420kWh =1 310 400kWh
Trafikverkets totala bestånd är 200 000 ljuspunkter, anta 105 w/st x 4000 brinntimmar/år =
84 miljoner kWh/år i förbrukning i 2013 års nivå (exkl ökning av antalet armaturer).
I typlänets fall så gäller att komma ner till halva 2009 års förbrukning = 750 336 kWh totalt.
För att klara detta krävs en minskning från 2013 års nivå med 560 064 kWh, alltså en
minskning med 42 % från nuvarande nivå.
Om antalet armaturer inte ökar innebär det att medeleffekt/armatur behöver minskas med
560 064/3120 = 179 kWh/år för att uppfylla halveringsmålet.
Med en brinntid på 4000 timmar ger detta att den installerade effekten behöver minskas med
ca 45 w/armatur, från 412kWh/år till 233kWh/år (412-179=233).
Måltalet att sikta på är alltså ca 60w/armatur (105-45) i installerad effekt i medeltal!
(Exakta siffran för måltalet är 233/4000=58.25w)
För Trafikverkets hela bestånd skulle det innebära en minskad energiförbrukning på 179kWh
x 200 000= 35,8 miljoner kWh, total energiåtgång skulle därmed bli 233 x 200 000=46.6
miljoner kWh.
Exemplet från installationen med adaptiv styrning på Ölandsbron ger oss följande siffror.
Tidigare installerad effekt 110W/armatur, total energiåtgång för anläggningen 181 280
kWh/år
Installerad effekt nya armaturer 58w/armatur vilket ger en teoretisk energiåtgång för
anläggning på 95 584 kWh/år om man inte tar hänsyn till styrsystemet.
Anläggningen innehåller 412 st armaturer.
För drift med styrsystem antar vi efter mätningar på armaturer följande värden:
 lägsta effektnivå
=14w effektbehov
 medeleffekt
=26w effektbehov
 full effekt
=58w effektbehov
årsförbrukning med styrsystem:
 lägsta effekt 25 % av tiden
 medeleffekt 50 % av tiden
 full effekt 25 % av tiden

=5974 kWh/år
=21 424 kWh/år
= 23 896 kW/år

Summa

=51 294 kWh/år

Total besparing inkl styrsystem =181 280 – 51 294 = 129 986 kWh/år
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Vi räknar om detta till installerad ”medeleffekt” enligt följande:
51 294 kWh/4000 timmar = 12 823w installerad ”medel”-effekt
12 823/412=31.1w effektbehov i snitt.
Måltalet på 58w/armatur klaras alltså med god marginal i denna anläggning. Hade inte
styrsystem för adaptiv styrning installerats hade anläggning gått på 58W/armatur alla
brinntimmar, då hade måltal precis uppnåtts.
Eftersom det inte passar att förse alla anläggningar med styrsystem, det finns anläggningar
som har behov av högre effekter för att upprätthålla trafiksäkerheten, vi har många
anläggningar med natriumljus som bara är några år gamla mm. så är det rimligen inte så
enkelt som att i fortsättningen köpa armaturer med max 58w effekt för att komma till
måltalet.
Ska Trafikverket klara det i Nytt ljus uttalade målet om en halvering av energiförbrukning
krävs stora insatser med armaturbyten och styrsystem, och detta inom bara några år.
Beräkningar för detta har inte utförts inom projektet.
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6 Förbättringsförslag och rekommendationer
6.1 Förbättringsförslag
Pressaktiviteterna borde ha följts upp på ett bättre sätt, har nu i efterhand visat sig svårt att få
fram uppgifter vart Nytt Ljus har varit synligt, en funktion för detta borde ha funnits i
projektet från början.
Optimering av placering av armaturer, eller utvärdering hanterats på annat sätt. I vissa
anläggningar har inte den optimala armaturen använts vilket gör att utvärdering blir svår och
inte helt rättvisande. Finns samtidigt ett praktiskt problem med detta då platser har valts
utifrån var det fanns behov av utbyte av belysning.
Mera produktdata borde ha samlats in från början. Svårt i nuläget att veta för vissa produkter
vad som förväntats av dom. Även här finns en viss motsättning då projektet skulle driva
teknikutveckling, men inte medverka i prototypskedet.
Svårigheterna vid ljusmätningar med luminanskameran underskattades, alternativt att
leverantör inte fullt ut förstod våra behov. Kameran köptes av en finsk återförsäljare, men är
tillverkad och utvecklad i Tyskland. Vi kom inte fram med den finska återförsäljaren utan fick
till slut vända oss direkt till tillverkaren för att få fram rätt instruktioner och uppdateringar så
att mätningar kunde starta. Dock är kameran avancerad så att få fram likvärdiga resultat när
olika personer mäter är svårt, noggrannaste resultatet är vid stillastående mätning utanför bil.
Tunnelmätningar har varit ganska enkla att genomföra, medan mätningar längs väg har varit
svårare och beroende på yttre faktorer som vi ibland inte kan påverka, till exempel regn.
Projektet har löpt över ganska lång tid och genom omorganisationer och personalbyten, vilket
inte har varit optimalt och inneburit att det blivit förseningar.
Både bra och dåligt att projektet varit ganska omfattande, svårigheten har varit att hålla ihop
försök och att få en gemensam målbild vid likartade försök på olika platser i landet.

6.2 Rekommendationer
En fortsättning inom ordinarie linjeverksamhet med samordning av försök borde ske,
förslagsvis inom nationellt forum tillsammans med Infrasystem som försöksledarna tillhör.
Fortsättning kan vara viktigt för att uppfattas som en myndighet med gemensam och tydlig
kravbild, samt för att kunna få fram erfarenheter som kan leda till teknikutveckling.
Fortsatt uppföljning av försök efter projektslut behöver ske för att kunna dra några mera
långtgående slutsatser av vissa försök. Även kommande kravdokument för styrsystem (TDOK
2013:0580) samt för belysningsarmaturer (TDOK 2013:0651) kommer att kunna dra nytta av
fortsatt uppföljning vid framtida revideringar.
Nytt Ljus har resulterat i två nya projekt ”Prestandamätning av använda armaturer” samt
”Styrsystem för bangårdsbelysning”, båda projekten är tänkta att starta under året och
kommer innebära att ytterligare erfarenheter från både Energieffektiva stationsområden samt
Nytt Ljus kommer att kunna göras.
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Mest energieffektiva lösningarna som har provats är rätt optimerade LED-armaturer
tillsammans med någon form av styrutrustning för att belysa med rätt mängd ljus när det
behövs. För att uppnå dom riktigt stora energibesparingarna så räcker det inte att enbart
installera LED-armaturer, utan dessa måste även kombineras med utrustning för att minska
antalet brinntimmar, det är först då man kan tillgodogöra sig riktigt stora energibesparingar
med bibehållen säkerhet och trygghet, vilket det finns några olika exempel på.
Trafikverket bör framöver jobba med att utveckla metoder för att kombinera detta.
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7 Övrigt
Projektets gemensamma nationella planering av försök har medfört besparingar då
försöksplanering genomförs vid projekt och avstämningsmöten med regionala försöksledare.
Besparingar är inte enbart av ekonomisk karaktär då försöksledare/regionala projektledare
även kan hänvisa till projektet och resultaten därifrån vid förfrågningar från olika aktörer
inom vägbelysningsområdet.
Detta innebär även att Trafikverket har undvikt att samma försök utförs på flera olika platser i
Sverige utan varandras vetskap, samt att Trafikverket uppfattas som en homogen myndighet
med ett genomtänkt arbetssätt.
Resultaten presenteras även på www.Trafikverket.se/nyttljus.se
Detta har gett övriga aktörer samt hela organisationen möjlighet att vara uppdaterad.
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