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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av gatubelysning och trafiksignaler 
 
 
Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad upphandling som har utarbetats 
för produktgruppen gatubelysning och trafiksignaler. I den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten finns en ingående förklaring till varför dessa kriterier valts 
och hänvisningar till mer information. 
 
För varje grupp av produkter eller tjänster har två uppsättningar kriterier tagits fram: 

• EU:s kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är lämpade att användas av alla upphandlande myndigheter i medlemsstaterna och handlar 
om viktiga miljöeffekter. De är utformade så att de kan användas med så lite extra kontrollinsatser eller ökade kostnader som möjligt. 

• EU:s övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är avsedda för dem som vill köpa de mest miljövänliga produkterna på 
marknaden. De kan kräva ytterligare verifiering eller innebära en viss merkostnad jämfört med andra produkter som fyller samma funktion. 

 
 
1. Definition och omfattning 
 
EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling omfattar enheter som används i gatubelysning och trafiksignaler. Stolpar, stolpfästen eller andra typer av 
stödanordningar samt övriga nödvändiga monteringsdelar omfattas inte (se miljöanpassad upphandling av bygg- och anläggningsarbeten). 
 
1.1 Gatubelysning 
 
I dessa kriterier används följande definition av offentlig gatubelysning: 
 

”En fast belysningsinstallation avsedd att ge användare av trafikytor utomhus goda synförhållanden under dygnets mörka timmar i syfte att 
förbättra trafiksäkerheten, trafikflödet och allmän säkerhet.”1 

 
Formuleringen är hämtad från standarden EN 13201 och omfattar inte tunnelbelysning, belysning av privata parkeringar, utomhusbelysning av kommersiella 
anläggningar och industrianläggningar, idrottsarenor eller installationer för strålkastarbelysning (till exempel monument, byggnads- och trädbelysning). 
Definitionen omfattar dock funktionell belysning av gång- och cykelvägar och upplysning av körbanor. 
 
Utbyteslampor utgör den största delen av den regelbundna upphandlingen. Kriterierna för utbyteslampor i denna upphandlingsspecifikation omfattar endast 
urladdningslampor med hög intensitet för gatubelysning. Kriterierna för lampors effektivitet inriktas särskilt på högtrycksnatriumlampor och 
                                                 
1 Studien EuP Lot 9: Public Street Lighting, VITO, januari 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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metallhalogenlampor. Båda lamptyperna används i gatubelysning, men för olika tillämpningar, och var och en har sina fördelar. Metallhalogenlampor passar 
bäst för klarvit belysning, till exempel på gator i stadskärnor, eftersom klarvitt ljus återger de verkliga färgerna på de belysta föremålen, medan 
högtrycknatriumlampor med sitt gula ljus passar bra i allmän gatubelysning, eftersom det gula ljuset lockar färre insekter och belysningen därmed behöver 
mindre underhåll och rengöring. Dessa lampor har också en lång drifttid, från tre till sex år.2 
 
I den tekniska bakgrundsrapporten beskrivs mer utförligt varför dessa kriterier inriktas på urladdningslampor med hög intensitet, men i korthet beror detta på 
följande orsaker: 

• Både studien Eco-design Lot 9 om gatubelysning3 och den största branschhandelsorganisationen för lampor4 uppger att de vanligaste lamporna i 
gatubelysning är urladdningslampor med hög intensitet (HID-lampor). 

• Kompaktlysrör används bara på vägar med lägre hastighetsgränser, och används inte alls för vägar med medelhöga och höga hastighetsgränser. 
Försäljningen av lampor för kategorin vägar med lägre hastighetsgränser är begränsad (13 %) jämfört med HID-lampor (87 %)5. 

• Vägkategorin är en viktig faktor i inköpsbesluten, eftersom olika lamptyper för samma vägkategori har jämförbara miljöeffekter6. 
• Kompaktlysrör används främst för hem- och kontorsbelysning, som hör till en annan produktgrupp än gatubelysning och trafiksignaler. 
• Även om användningen av LED-lampor för gatubelysning ökar finns det ett begränsat behov av utbyteslampor, delvis på grund av att det finns färre 

LED-lampor, men även för att LED-lampor har längre livstid. 
 
Kriterierna för armaturer och belysningssystem täcker alla lamptyper, inklusive kompaktlysrör, LED-lampor och HID-lampor. När nya belysningssystem 
utformas används ett systeminriktat synsätt baserat på indikatorn maximal energieffektivitet. Resultatet får man fram genom att dividera den genomsnittliga 
systemeffekten med det område som ska belysas och nödvändig vägyteluminans (klasserna ME eller MEW i standarden EN 13201-1) eller nödvändig 
horisontell luminans (klasserna CE eller S i EN 13201-1). Mer information om kriterierna för effekttäthet och hur de har tagits fram återfinns i den tekniska 
bakgrundsrapporten. 
 
När det gäller de övergripande kriterierna föreslås strängare energieffektivitetsgränser. Ytterligare minskningar ingår i energieffektivitetsindikatorerna i 
tilldelningskriterierna för både kärnkriterierna och de övergripande kriterierna. 
 
Dimning kan spara energi, och ett tilldelningskriterium för andelen dimbar belysning har tagits med. Det är viktigt att belysningskontrollsystem installeras så 
att de fungerar ordentligt och att underhållspersonal kan justera systemet. Därför föreslås ett kontraktsvillkor för beställning av belysning. Ett annat 
kontraktsvillkor rör tillhandahållande av information, så att underhållspersonalen kan göra justeringar vid behov. 
 

                                                 
2 European Lamp Companies Federation, ”Saving Energy through Lighting”. Finns på http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf 
3 Studien EuP Lot 9: Public Street Lighting, VITO, januari 2007, http://www.eup4light.net 
4 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf 
5 Studien EuP Lot 9: Public Street Lighting, VITO, januari 2007, http://www.eup4light.net 
6 Studien EuP Lot 9: Public Street Lighting, VITO, januari 2007, http://www.eup4light.net 

http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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När ett belysningssystem ersätts med ett nytt genereras avfall. Enligt ett kontraktsvillkor ska installatörerna använda relevanta kanaler för insamling och 
återvinning av utbytta belysningssystem enligt direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet). 
 
1.2 Trafiksignaler 
 
I denna rapport används följande definition av trafiksignaler:  
 

”Röda, gula och gröna ljussignaler för vägtrafik med 200 mm och 300 mm ljusöppning. Flyttbara ljussignaler omfattas inte.” 
 
Denna definition överensstämmer med standarden EN 12368:2006 Trafikstyrningsutrustning – Signallyktor. 
 
 
2. Viktiga miljöeffekter 
 
De viktiga miljöeffekterna av gatubelysning och trafiksignaler är energiförbrukning i användarfasen och resulterande växthusgasutsläpp. Beroende på 
belysningens placering kan andra miljöeffekter uppstå till följd av användning av vissa ämnen i lampor, t.ex. kvicksilver, samt till följd av ljusförorening. 
Kärnkriterierna inriktas därför på energiförbrukning, särskilt lampeffektivitet och effektiva armaturer för gatubelysning. Trafiksignaler med LED-ljus främjas. 
Fastställandet av energieffektivitetskrav för lampor kommer dessutom att leda till en generell minskning av kvicksilverinnehållet i lampor. I de övergripande 
kriterierna behandlas ytterligare aspekter på energiförbrukning och design av armaturer, enligt de fastställda energieffektivitetskriterierna. 
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Viktiga miljöeffekter  Miljöanpassad upphandlingsstrategi 
• Energiförbrukning, i alla faser, men särskilt under 

användningsfasen, för gatubelysning och 
trafiksignaler. 

• Hög energiförbrukning på grund av att 
lysrörsglödlampor används i trafiksignaler. 

• Användning av naturresurser och material samt 
avfallsgenerering (farligt och icke farligt avfall). 

• Eventuella luft-, mark- och vattenföroreningar till 
följd av användning av farliga material, t.ex. 
kvicksilver. 

• Ljusföroreningar från gatubelysning. 
 

 • Köpa högeffektiva lampor. 
• Köpa effektiva förkopplingsdon. 
• Främja inköp av belysningssystem med låg energiförbrukning i 

förhållande till det ljus som tillhandahålls. 
• Främja användning av LED-lampor i trafiksignaler. 
• Uppmuntra användning av dimbara förkopplingsdon där 

förhållandena tillåter. 
• Främja lampor med lägre kvicksilverinnehåll. 
• Främja användning av armaturer som begränsar det ljus som går över 

horisonten.7 

Observera att den ordning i vilken effekterna omnämns inte nödvändigtvis motsvarar deras betydelse. 
Utförlig information om produktgruppen gatubelysning och trafiksignaler, inklusive information om anknytande lagstiftning och andra informationskällor, 
återfinns i den tekniska bakgrundsrapporten. 
 
 
3. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av gatubelysning och trafiksignaler 
 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.1 EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av gatubelysning 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av högeffektiv belysningsutrustning (lampor, förkopplingsdon, 
armaturer) 

Inköp av högeffektiv belysningsutrustning (lampor, förkopplingsdon, 
armaturer) 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

                                                 
7 Se CELMA:s handledning ”Guide on Obtrusive Light”, som finns på http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf 

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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1. Högtrycksnatriumlampor med färgåtergivningsindex Ra < 60 ska ha 
minst följande ljusutbyte: 
 

Nominellt wattal (W) Märkvärde för ljusutbyte Märkvärde för 
ljusutbyte (lm/W) – klara (lm/W) – belagda 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 (W ≤ 55) ≥ 80 ≥ 70 
55 (W ≤ 75) ≥ 91 ≥ 82 
75 (W ≤ 105) ≥ 105 ≥ 95 
105 (W ≤ 155) ≥ 114 ≥ 107 
155 (W ≤ 255) ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Lampor som uppfyller ovanstående specifikation ska köpas in för befintliga 
gatubelysningssystem om det är möjligt att använda lampor som uppfyller 
dessa standarder i det befintliga systemet. Alla nya system ska ha armaturer 
som uppfyller ovanstående specifikation. Högtrycksnatriumlampor som är 
utformade för användning med förkopplingsdon med högtryckskvicksilver 
ska undantas. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
lampan eller en skriftlig förklaring för att visa att detta kriterium är uppfyllt. 

1. Högtrycksnatriumlampor med färgåtergivningsindex Ra < 60 ska ha minst 
följande ljusutbyte: 
 

Nominellt wattal (W) Märkvärde för ljusutbyte Märkvärde för 
ljusutbyte (lm/W) – klara (lm/W) – belagda 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Lampor som uppfyller ovanstående specifikation ska köpas in för befintliga 
gatubelysningssystem om det är möjligt att använda lampor som uppfyller dessa 
standarder i det befintliga systemet. Alla nya system ska ha armaturer som 
uppfyller ovanstående specifikation. Högtrycksnatriumlampor som är 
utformade för användning med förkopplingsdon med högtryckskvicksilver ska 
undantas. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för lampan 
eller en skriftlig förklaring för att visa att detta kriterium är uppfyllt. 

 
2. Metallhalogenlampor med färgåtergivningsindex Ra < 80 ska ha minst 

följande ljusutbyte: 
 

Nominellt wattal (W) Märkvärde för ljusutbyte Märkvärde för 
ljusutbyte (lm/W) – klara (lm/W) – belagda 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 
105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 
155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 

2. Metallhalogenlampor med färgåtergivningsindex Ra < 80 ska ha minst 
följande ljusutbyte: 
 

Nominellt wattal (W) Märkvärde för ljusutbyte Märkvärde för 
ljusutbyte (lm/W) – klara (lm/W) – belagda 

W ≤ 55 ≥ 95 ≥ 85 
55 < W ≤ 75 ≥ 105 ≥ 90 
75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
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255 < W ≥ 92 ≥ 100 
 
Lampor som uppfyller ovanstående specifikation ska köpas in för befintliga 
gatubelysningssystem om det är möjligt att använda lampor som uppfyller 
dessa standarder i det befintliga systemet. Alla nya system ska innehålla 
armaturer för lampor som uppfyller ovanstående krav. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
lampan eller en skriftlig förklaring för att visa att detta kriterium är uppfyllt. 
 

255 < W ≥ 110 ≥ 105 
 
Lampor som uppfyller ovanstående specifikation ska köpas in för befintliga 
gatubelysningssystem om det är möjligt att använda lampor som uppfyller 
dessa standarder i det befintliga systemet. Alla nya system ska innehålla 
armaturer för lampor som uppfyller ovanstående krav. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
lampan eller en skriftlig förklaring för att visa att detta kriterium är uppfyllt. 
 

3. Metallhalogenlampor med färgåtergivningsindex Ra < 80 ska ha minst 
följande ljusutbyte: 
 

Nominellt wattal (W) Märkvärde för ljusutbyte Märkvärde för 
ljusutbyte  (lm/W) – klara (lm/W) – belagda 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Lampor som uppfyller ovanstående specifikation ska köpas in för befintliga 
gatubelysningssystem om det är möjligt att använda lampor som uppfyller 
dessa standarder i det befintliga systemet. Alla nya system ska innehålla 
armaturer för lampor som uppfyller ovanstående krav. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
lampan eller en skriftlig förklaring för att visa att detta kriterium är uppfyllt. 
 

3. Metallhalogenlampor med färgåtergivningsindex Ra < 80 ska ha minst 
följande ljusutbyte: 
 

Nominellt wattal (W) Märkvärde för ljusutbyte Märkvärde för 
ljusutbyte (lm/W) – klara (lm/W) – belagda 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Lampor som uppfyller ovanstående specifikation ska köpas in för befintliga 
gatubelysningssystem om det är möjligt att använda lampor som uppfyller 
dessa standarder i det befintliga systemet. Alla nya system ska innehålla 
armaturer för lampor som uppfyller ovanstående krav. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
lampan eller en skriftlig förklaring för att visa att detta kriterium är uppfyllt. 
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4. Förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet ska ha 
följande minimala ljusutbyte: 
 

Nominellt wattal (W) Förkopplingsdonets lägsta effektivitet 
(ηballast) %

W ≤ 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W > 405 91 

 
där 
• förkopplingsdonets effektivitet (ηFD) är kvoten mellan lampeffekten 

(förkopplingsdonets uteffekt) och ineffekten hos kretsen 
lampa-förkopplingsdon med eventuella sensorer, nätanslutningar och 
andra extra belastningar bortkopplade. 

 
Multiwattförkopplingsdon ska uppfylla kraven för varje wattal de fungerar 
på. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
förkopplingsdonet eller en skriftlig förklaring för att visa att detta kriterium 
är uppfyllt. Mätmetoden anges i standarden IEC/EN 62442-2 (arbete pågår 
med denna standard). 

4. Förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet ska ha 
följande minimala ljusutbyte8: 

 
Nominellt wattal (W) Förkopplingsdonets lägsta effektivitet 

(ηballast) % 
W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W > 405 93 

 
där 
• förkopplingsdonets effektivitet (ηFD) är kvoten mellan lampeffekten 

(förkopplingsdonets uteffekt) och ineffekten hos kretsen 
lampa-förkopplingsdon med eventuella sensorer, nätanslutningar och 
andra extra belastningar bortkopplade. 

 
Multiwattförkopplingsdon ska uppfylla kraven för varje wattal de fungerar 
på. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
förkopplingsdonet eller en skriftlig förklaring för att visa att detta kriterium 
är uppfyllt. Mätmetoden anges i standarden IEC/EN 62442-2 (arbete pågår 
med denna standard). 
 

5. Krav för förpackningar för belysningsutrustning. 
 
Om pappkartonger används ska de vara tillverkade av minst 80 % återvunnet 
material (efter konsumentledet). 
 
 

5. Krav för förpackningar för belysningsutrustning. 
 
Laminat och kompositplast får inte användas. Om pappkartonger används 
ska de vara tillverkade av minst 80 % återvunnet material (efter 
konsumentledet). Om plastmaterial används ska det vara tillverkat av minst 
50 % återvunnet material (efter konsumentledet). 

                                                 
8 Dessa värden grundas på tredje fasens krav i ekodesignförordningen, som ska träda i kraft åtta år efter införandet av ekodesignförordningen om belysningsprodukter i tjänstesektorn, dvs. i 
april 2017. 
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Verifiering: Produkter med intyg om att de har relevant miljömärke av typ 1 
ska anses uppfylla kraven, förutsatt att miljömärkningen uppfyller de krav 
som anges ovan. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. 
skriftliga intyg från tillverkaren om att ovanstående villkor är uppfyllt. 

 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har relevant miljömärke av typ 1 
ska anses uppfylla kraven, förutsatt att miljömärkningen uppfyller de krav 
som anges ovan. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. 
skriftliga intyg från tillverkaren om att ovanstående villkor är uppfyllt. 
 

 6. Alla förkopplingsdon för kompaktlysrör ska vara elektroniska. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
förkopplingsdonet eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium 
är uppfyllt. 
 

 7. Högtrycknatriumlampor och metallhalogenlampor ska ha följande 
ljusflödesbibehållningsfaktorer (LLMF) och 
lamplivslängdsfaktorer (LSF): 

 
Lamptyp Brinntimmar LLMF LSF 
Metallhalogen 12 000 (W ≤ 405) ≥ 0,80 ≥ 0,90 
Högtrycksnatrium 12 000 (W ≤ 75) ≥ 0,80 ≥ 
0,90 
Högtrycksnatrium 16 000 (75 < W ≤ 605) ≥ 
0,85 ≥ 0,90 

 
Med ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) avses kvoten mellan ljusflödet 
från lampan vid en given tidpunkt under lampans livslängd och det 
ursprungliga ljusflödet. 
 
Med lamplivslängdsfaktor (LSF) avses andelen lampor som fortsätter lysa 
vid en given tidpunkt under definierade förhållanden och definierad 
tändcykel. 
 
Ljusflöde är en storhet som härleds från strålningsflödet (strålningseffekten) 
genom att man utvärderar strålningen enligt det mänskliga ögats 
spektralkänslighet. W står för lampeffekten i watt. 
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Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
lampan eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium är 
uppfyllt.  
 

 8. Armaturerna ska ha ett optiskt system med kapslingsklass enligt 
följande: 

a. IP65 för belysningsklasserna ME1 till ME6 och MEW1 till MEW6. 
b. IP54 för belysningsklasserna CE0 till CE5, S1 till S6, ES, EV och 

A.  
 

Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
armaturen eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium är 
uppfyllt. Belysningsklasserna förklaras i standarden EN13201-1. 

 
TILLDELNINGSKRITERIER TILLDELNINGSKRITERIER 
1. Extrapoäng delas ut för lampor som uppfyller följande 

ljusflödesbibehållningsfaktorer (LLMF) och 
lamplivslängdsfaktorer (LSF): 
 

Brinntimmar 2 000 4 000 8 000 16 000 
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
lampan eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium är 
uppfyllt. 

1. Extrapoäng delas ut för utbyteslampor för befintliga armaturer som 
uppfyller följande ljusflödesbibehållningsfaktorer (LLMF) och 
lamplivslängdsfaktorer (LSF): 
 

Brinntimmar 2 000 4 000 8 000 16 000 
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
lampan eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium är 
uppfyllt. 
 

2. Extrapoäng delas ut för urladdningslampor med hög intensitet med ett 
kvicksilverinnehåll som minst motsvarar det som anges i tabellen nedan, 
där W är lampeffekten i watt. 
 
 

2. Extrapoäng delas ut för urladdningslampor med hög intensitet med ett 
kvicksilverinnehåll som minst motsvarar det som anges i tabellen nedan, 
där W är lampeffekten i watt. 
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Lamptyp Kvicksilverinnehåll (mg/lampa) 
Högtrycknatriumlampor (W ≤ 155) 25 
Högtrycknatriumlampor (155 < W ≤ 405) 30 
Högtrycknatriumlampor(W > 405) 40 
Metallhalogenlampor (W ≤ 95) 5 
Metallhalogenlampor (95 < W ≤ 245) 15 
Metallhalogenlampor (W > 245) 30 
 

Verifiering: Enligt ekodesigndirektivet (2009/125/EG) och bilaga III till 
kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 ska kvicksilverinnehållet i 
lampor anges i produktinformationen på fritt tillgängliga webbplatser och i 
andra former som de bedömer vara lämpliga. En kopia av förpackningens 
utformning och en länk till tillverkarens webbplats där kvicksilverinnehållet 
anges kan krävas som verifiering. 
 

Lamptyp Kvicksilverinnehåll (mg/lampa) 
Högtrycknatriumlampor (W ≤ 155) 20 
Högtrycknatriumlampor (155 < W ≤ 405) 25 
Högtrycknatriumlampor(W > 405) 35 
Metallhalogenlampor (W ≤ 95) 2 
Metallhalogenlampor (95 < W ≤ 245) 9 
Metallhalogenlampor (W > 245) 27 
 

Verifiering: Enligt ekodesigndirektivet (2009/125/EG) och bilaga III till 
kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 ska kvicksilverinnehållet i 
lampor anges i produktinformationen på fritt tillgängliga webbplatser och i 
andra former som de bedömer vara lämpliga. En kopia av förpackningens 
utformning och en länk till tillverkarens webbplats där kvicksilverinnehållet 
anges kan krävas som verifiering. 
 

3. Extrapoäng ska delas ut för förkopplingsdon för urladdningslampor med 
hög intensitet som har följande minimala ljusutbyte: 

 
Nominellt wattal (W) Förkopplingsdonets lägsta effektivitet 

(ηballast) %
W ≤ 100 85 
100 < W 92 

 
där 
• förkopplingsdonets effektivitet (ηFD) är kvoten mellan lampeffekten 

(förkopplingsdonets uteffekt) och ineffekten hos kretsen 
lampa-förkopplingsdon med eventuella sensorer, nätanslutningar och 
andra extra belastningar bortkopplade. 

 
Multiwattförkopplingsdon ska uppfylla kraven för varje wattal de fungerar 
på. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
förkopplingsdonet eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium 
är uppfyllt. Mätmetoden anges i standarden IEC/EN 62442-2 (arbete pågår 

3. Extrapoäng ska delas ut för förkopplingsdon för urladdningslampor med 
hög intensitet som har följande minimala ljusutbyte: 

 
Nominellt wattal (W) Förkopplingsdonets lägsta effektivitet 

(ηballast) % 
W ≤ 100 90 
100 < W 94 

 
där 
• förkopplingsdonets effektivitet (ηFD) är kvoten mellan lampeffekten 

(förkopplingsdonets uteffekt) och ineffekten hos kretsen 
lampa-förkopplingsdon med eventuella sensorer, nätanslutningar och 
andra extra belastningar bortkopplade. 

 
Multiwattförkopplingsdon ska uppfylla kraven för varje wattal de fungerar 
på. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
förkopplingsdonet eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium 
är uppfyllt. Mätmetoden anges i standarden IEC/EN 62442-2 (arbete pågår 



11 
 

med denna standard). Motsvarande mätningsmetoder kan också godtas. 
 

med denna standard). Motsvarande mätningsmetoder kan också godtas. 
 

4. Om det fastställs att metallhalogenlampor är den lämpligaste lamptypen 
ska extrapoäng delas ut för de lampor som uppfyller det relevanta 
övergripande kriteriet för ljusutbyte. 

 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
lampan eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium är 
uppfyllt. 
 

4. Extrapoäng ska delas ut om armaturerna är förenliga med system som 
har lämpliga dimnings- och reglersystem som beaktar tillgången på 
dagsljus, trafik- och väderleksförhållanden och som också kompenserar 
för ytreflektionens variationer över tiden och för den ursprungliga 
dimensioneringen av installationen baserad på lampans 
ljusflödesbibehållningsfaktor. 

 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
armaturen eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium är 
uppfyllt. 
 

 
 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.2 EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling, design av gatubelysning 

OMRÅDE OMRÅDE 
Resurs- och energieffektiv design av nya belysningssystem eller renovering 
av befintliga belysningssystem 
 

Resurs- och energieffektiv design av nya belysningssystem eller renovering 
av befintliga belysningssystem 
 

TILLDELNINGSKRITERIUM TILLDELNINGSKRITERIUM 
När ett nytt belysningssystem utformas ska anbudsgivaren kunna visa att 
utformningen kommer att utföras av personal som har minst tre års 
erfarenhet av belysningsdesign och/eller har lämplig yrkeskompetens för 
belysningsteknik eller är medlemmar i en yrkesorganisation på området för 
belysningsdesign. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över de personer som 
har ansvar för projektet, inklusive ledningspersonal samt ange utbildnings- 
och yrkeskompetens och relevant erfarenhet. Detta ska omfatta personer som 
är anställda av underleverantörer när arbetet läggs ut på entreprenad. 
Anbudsgivaren ska också lämna en förteckning över de belysningssystem 

När ett nytt belysningssystem utformas ska anbudsgivaren kunna visa att 
utformningen kommer att utföras av personal som har minst tre års 
erfarenhet av belysningsdesign och/eller har lämplig yrkeskompetens för 
belysningsteknik eller är medlemmar i en yrkesorganisation på området för 
belysningsdesign. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över de personer som 
har ansvar för projektet, inklusive ledningspersonal samt ange utbildnings- 
och yrkeskompetens och relevant erfarenhet. Detta ska omfatta personer som 
är anställda av underleverantörer när arbetet läggs ut på entreprenad. 
Anbudsgivaren ska också lämna en förteckning över de belysningssystem 
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som anbudsgivaren har designat under de tre senaste åren. 
 

som anbudsgivaren har designat under de tre senaste åren. 
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Om ett nytt belysningssystem installeras för en trafikerad väg (klasserna 

ME eller MEW i EN 13201-1) får indikatorn för maximal 
energieffektivitet, som räknas fram genom att systemets genomsnittliga 
systemeffekt divideras med angiven luminans för den vägyta som ska 
belysas, inte överstiga följande värden: 

 
Lampans wattal (W) Indikator för maximal 

 energieffektivitet (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,974 
55 < W ≤ 155 0,824 
155 < W 0,674 

 
Verifiering: En beräkning från belysningsdesignern som visar 
belysningssystemets sammanlagda och genomsnittliga energiförbrukning, 
inklusive lampor, förkopplingsdon, sensorer och reglerdon (även för 
körbanor och i förekommande fall gångbanor). Om belysningen är dimbar är 
den genomsnittliga systemeffekten den genomsnittliga effekt som förbrukas 
av systemet, räknat i genomsnitt för perioder med olika förbrukning. 
Belysningsdesignern ska också visa att belysningen uppfyller de relevanta 
prestandastandarderna i EN 13201-1, motsvarande nationella standarder 
eller vägledningar för bästa praxis eller standarder som fastställts av den 
offentliga myndigheten. Beroende på typ av väg och behov, kan dessa 
innefatta belysningsstyrka, enhetlighet, bländningskontroll, färgåtergivning 
och färguppfattning. Myndigheterna får godta högre värden för 
energieffektivitet för belysning om det finns särskilda begränsningar, till 
exempel ovanliga monteringshöjder eller ovanliga placeringar av stolpar, om 
gatubelysningen är avsedd som prydnad eller dekoration eller om det finns 
ovanligt stränga gränser för spilljus eller krävande färgåtergivningsbehov. I 
vissa fall kan värden som är upp till dubbelt så höga som den indikator för 
maximal energieffektivitet som anges ovan godtas. 

1. Om ett nytt belysningssystem installeras för en trafikerad väg (klasserna 
ME eller MEW i EN 13201-1) får indikatorn för maximal 
energieffektivitet, som räknas fram genom att systemets genomsnittliga 
systemeffekt divideras med angiven luminans för den vägyta som ska 
belysas, inte överstiga följande värden: 

 
Lampans wattal (W) Indikator för maximal 

 energieffektivitet (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,824 
55 < W ≤ 155 0,674 
155 < W 0,524 

 
Verifiering: En beräkning från belysningsdesignern som visar 
belysningssystemets sammanlagda och genomsnittliga energiförbrukning, 
inklusive lampor, förkopplingsdon, sensorer och reglerdon (även för 
körbanor och i förekommande fall gångbanor). Om belysningen är dimbar är 
den genomsnittliga systemeffekten den genomsnittliga effekt som förbrukas 
av systemet, räknat i genomsnitt för perioder med olika förbrukning. 
Belysningsdesignern ska också visa att belysningen uppfyller de relevanta 
prestandastandarderna i EN 13201-1, motsvarande nationella standarder 
eller vägledningar för bästa praxis eller standarder som fastställts av den 
offentliga myndigheten. Beroende på typ av väg och behov, kan dessa 
innefatta belysningsstyrka, enhetlighet, bländningskontroll, färgåtergivning 
och färguppfattning. Myndigheterna får godta högre värden för 
energieffektivitet för belysning om det finns särskilda begränsningar, till 
exempel ovanliga monteringshöjder eller ovanliga placeringar av stolpar, om 
gatubelysningen är avsedd som prydnad eller dekoration eller om det finns 
ovanligt stränga gränser för spilljus eller krävande färgåtergivningsbehov. I 
vissa fall kan värden som är upp till dubbelt så höga som den indikator för 
maximal energieffektivitet som anges ovan godtas. 
 

2. Om ett nytt belysningssystem installeras vid en komplicerad trafikpunkt 2. Om ett nytt belysningssystem installeras vid en komplicerad trafikpunkt 
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(till exempel vägkorsningar, affärsgator, vägar i bostadsområden, gång- 
eller cykelvägar (klasserna ME eller MEW i EN 13201-1) får indikatorn 
för maximal energieffektivitet, som räknas fram genom att den 
genomsnittliga systemeffekten divideras med angiven horisontell 
luminans och det område som ska belysas, inte överstiga följande 
värden: 

 
Märkvärde för luminans (lux) Indikator för maximal 

energieffektivitet (W/lux/m2) 

E ≤ 15 lux 0,054 
E > 15 lux 0,044 

 
Verifiering: En beräkning från ljusdesignern som visar belysningssystemets 
totala elförbrukning, inklusive lampor, förkopplingsdon, sensorer och 
reglerdon, dividerat med den angivna horisontella belysningsstyrkan och det 
sammanlagda område som ska belysas. Om belysningen är dimbar är den 
genomsnittliga systemeffekten den genomsnittliga effekt som förbrukas av 
systemet, räknat i genomsnitt för perioder med olika förbrukning. 
Belysningsdesignern ska också visa att belysningen uppfyller de relevanta 
prestandastandarderna i EN 13201-1, motsvarande nationella standarder 
eller vägledningar för bästa praxis eller standarder som fastställts av den 
offentliga myndigheten. Belysningsstyrka och enhetlighet kan ingå i 
standarderna, beroende på typ av väg och behov. Myndigheterna får godta 
högre värden för energieffektivitet för belysning om det finns särskilda 
begränsningar, till exempel ovanliga monteringshöjder eller ovanliga 
placeringar av stolpar, om gatubelysningen är avsedd som prydnad eller 
dekoration eller om det finns ovanligt stränga gränser för spilljus eller 
krävande färgåtergivningsbehov. I vissa fall kan värden som är upp till 
dubbelt så höga som den indikator för maximal energieffektivitet som anges 
ovan godtas. 
 

(till exempel vägkorsningar, affärsgator, vägar i bostadsområden, gång- 
eller cykelvägar (klasserna ME eller MEW i EN 13201-1) får indikatorn 
för maximal energieffektivitet, som räknas fram genom att den 
genomsnittliga systemeffekten divideras med angiven horisontell 
luminans och det område som ska belysas, inte överstiga följande 
värden: 

 
Märkvärde för luminans (lux) Indikator för maximal 

energieffektivitet (W/lux/m2) 

E ≤ 15 lux 0,044 
E > 15 lux 0,034 

 
Verifiering: En beräkning från ljusdesignern som visar belysningssystemets 
totala elförbrukning, inklusive lampor, förkopplingsdon, sensorer och 
reglerdon, dividerat med den angivna horisontella belysningsstyrkan och det 
sammanlagda område som ska belysas. Om belysningen är dimbar är den 
genomsnittliga systemeffekten den genomsnittliga effekt som förbrukas av 
systemet, räknat i genomsnitt för perioder med olika förbrukning. 
Belysningsdesignern ska också visa att belysningen uppfyller de relevanta 
prestandastandarderna i EN 13201-1, motsvarande nationella standarder 
eller vägledningar för bästa praxis eller standarder som fastställts av den 
offentliga myndigheten. Belysningsstyrka och enhetlighet kan ingå i 
standarderna, beroende på typ av väg och behov. Myndigheterna får godta 
högre värden för energieffektivitet för belysning om det finns särskilda 
begränsningar, till exempel ovanliga monteringshöjder eller ovanliga 
placeringar av stolpar, om gatubelysningen är avsedd som prydnad eller 
dekoration eller om det finns ovanligt stränga gränser för spilljus eller 
krävande färgåtergivningsbehov. I vissa fall kan värden som är upp till 
dubbelt så höga som den indikator för maximal energieffektivitet som anges 
ovan godtas. 

 3. Armaturer ska utformas och installeras så att det kan säkerställas att 
delmängden uppåtriktat ljus, det vill säga den andel ljus som armaturen 
avger över horisonten, begränsas enligt tabellen nedan, utan att detta 
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påverkar den generella energieffektiviteten hos det system som 
armaturen har utformats för. 

 
 
 
 
Referensbelysningsklasser för vägar Maximal delmängd uppåtriktat 
ljus för gatubelysningsarmaturer 
  
 Funktionellt (*) Dekorativt (*) 

ME1 3 % - 
ME2 3 % - 
ME3 3 % - 
ME4 5 % - 
ME5 10 % - 
ME6 10 % - 
CE0 3 % 10 % 
CE1 3 % 15 % 
CE2 3 % 15 % 
CE3 3 % 15 % 
CE4 5 % 20 % 
CE5 10 % 20 % 
S1 3 % 15 % 
S2 5 % 20 % 
S3 10 % 20 % 
S4 - 25 % 
S5 - 25 % 
S6 - 25 % 
S7 - 25 % 

  
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
armaturen eller en skriftlig redogörelse för att visa att detta kriterium är 
uppfyllt. Andra former av bevis ska godtas. 
 

TILLDELNINGSKRITERIER TILLDELNINGSKRITERIER 
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1. Om ett nytt belysningssystem installeras ska extrapoäng delas ut om 
energieffektivitetsfaktorerna är lägre än 90 % av de värden som anges i 
den relevanta tabellen för kärnkriterierna 1 och 2 ovan. 

 
Verifiering: Beräkning enligt vad som anges i det relevanta kriteriet ovan. 

1. Om ett nytt belysningssystem installeras ska extrapoäng delas ut om 
energieffektivitetsfaktorerna är lägre än 90 % av de värden som anges i 
den relevanta tabellen för de övergripande kriterierna 1 och 2 ovan. 

 
Verifiering: Beräkning enligt vad som anges i det relevanta kriteriet ovan. 
 

2. Om dimning krävs och/eller är lämpligt ska extrapoäng delas ut i 
proportion till procentandelen dimning i förhållande till lampeffekten. 

 
Obs: Användning av dimbara förkopplingsdon beror på typen av plats och 
andra aspekter, till exempel omgivande ljusnivåer. 

 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
förkopplingsdonet eller en skriftlig redovisning för att visa att detta 
kriterium är uppfyllt. 
 

2. Om dimning krävs och/eller är lämpligt ska extrapoäng delas ut i 
proportion till procentandelen dimning i förhållande till lampeffekten. 

 
Obs: Användning av dimbara förkopplingsdon beror på typen av plats och 
andra aspekter, till exempel omgivande ljusnivåer. 

 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
förkopplingsdonet eller en skriftlig redovisning för att visa att detta 
kriterium är uppfyllt. 
 

 3. Extrapoäng ska delas ut för armaturer i förhållande till hur mycket större 
minskningen av det ljus som avges över horisonten är än de standarder 
som anges i övergripande kriterium 3, utan att detta påverkar den 
generella energieffektiviteten hos det system som armaturen har 
utformats för. 

 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för 
armaturen eller en skriftlig redovisning för att visa att detta kriterium är 
uppfyllt. 
 

 
 



17 
 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.3 EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling, installation av gatubelysning 

OMRÅDE OMRÅDE 
Resurs- och energieffektiv installation av nya belysningssystem eller 
renovering av befintliga belysningssystem 
 

Resurs- och energieffektiv installation av nya belysningssystem eller 
renovering av befintliga belysningssystem 
 

TILLDELNINGSKRITERIUM TILLDELNINGSKRITERIUM 
När ett nytt belysningssystem installeras ska anbudsgivaren kunna visa att 
installationen kommer att utföras av personal som har minst tre års 
erfarenhet av installation av belysningssystem och/eller har lämplig 
yrkeskompetens för el- eller byggnadsserviceteknik eller är medlemmar i en 
yrkesorganisation på området för belysning. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över de personer som 
har ansvar för projektet, inklusive ledningspersonal samt ange utbildnings- 
och yrkeskompetens samt relevant erfarenhet. Detta ska omfatta personer 
som är anställda av underleverantörer när arbetet läggs ut på entreprenad. 
Anbudsgivaren ska också lämna en förteckning över de belysningssystem 
som anbudsgivaren har installerat under de tre senaste åren. 
 

När ett nytt belysningssystem installeras ska anbudsgivaren kunna visa att 
installationen kommer att utföras av personal som har minst tre års 
erfarenhet av installation av belysningssystem och/eller har lämplig 
yrkeskompetens för el- eller byggnadsserviceteknik eller är medlemmar i en 
yrkesorganisation på området för belysning. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över de personer som 
har ansvar för projektet, inklusive ledningspersonal samt ange utbildnings- 
och yrkeskompetens samt relevant erfarenhet. Detta ska omfatta personer 
som är anställda av underleverantörer när arbetet läggs ut på entreprenad. 
Anbudsgivaren ska också lämna en förteckning över de belysningssystem 
som anbudsgivaren har installerat under de tre senaste åren. 
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Anbudsgivaren ska lämna följande uppgifter för installation av nya eller 

renoverade belysningsinstallationer: 
• Monteringsinstruktioner för armaturer. 
• Instruktioner om hur lampor ska ersättas och vilka lampor som kan 

användas i armaturerna utan att de angivna värdena för 
energieffektivitet minskas. 

• Instruktioner om drift och underhåll av belysningskontrollsystem. 
• För dagsljusavkänning, instruktioner om omkalibrering och 

justering. 
• För strömbrytare med inbyggd timer, instruktioner om justering av 

släckningstider samt råd om det bästa sättet att justera systemet så 
att de visuella behoven tillgodoses utan att elförbrukningen ökar 
alltför mycket. 

 
Verifiering: Bekräftelse av att skriftliga instruktioner kommer att lämnas till 
en upphandlande enheten. 
 

1. Anbudsgivaren ska lämna följande uppgifter för installation av nya eller 
renoverade belysningsinstallationer: 
• Monteringsinstruktioner för armaturer. 
• Instruktioner om hur lampor ska ersättas och vilka lampor som kan 

användas i armaturerna utan att de angivna värdena för 
energieffektivitet minskas. 

• Instruktioner om drift och underhåll av belysningskontrollsystem. 
• För dagsljusavkänning, instruktioner om omkalibrering och 

justering.  
• För strömbrytare med inbyggd timer, instruktioner om justering av 

släckningstider samt råd om det bästa sättet att justera systemet så 
att de visuella behoven tillgodoses utan att elförbrukningen ökar 
alltför mycket. 

 
Verifiering: Bekräftelse av att skriftliga instruktioner kommer att lämnas till 
en upphandlande enheten. 

KONTRAKTSKLAUSULER KONTRAKTSKLAUSULER 
1. Anbudsgivaren ska garantera att nya eller renoverade 

belysningsinstallationer och reglerdon fungerar ordentligt och inte 
förbrukar mer energi än nödvändigt. 
• Dagsljuskontroller ska kalibreras för att se till att belysningen släcks 

vid tillräckligt dagsljus. 
• Strömbrytare med inbyggd timer ska ställas in på lämpliga 

släckningstidpunkter för att tillgodose de visuella behoven utan en 
alltför stor ökning av elförbrukningen. 

 
Om belysningsreglerdonen efter beställningen av systemet inte förefaller 
uppfylla samtliga ovanstående krav ska anbudsgivaren justera och/eller 
omkalibrera kontrollerna så att de uppfyller kraven. 
 
Verifiering: Intyg från anbudsgivaren om att relevanta justeringar och 
kalibreringar har utförts. 

1. Anbudsgivaren ska garantera att nya eller renoverade 
belysningsinstallationer och reglerdon fungerar ordentligt och inte 
förbrukar mer energi än nödvändigt. 
• Dagsljuskontroller ska kalibreras för att se till att belysningen släcks 

vid tillräckligt dagsljus. 
• Strömbrytare med inbyggd timer ska ställas in på lämpliga 

släckningstidpunkter för att tillgodose de visuella behoven utan en 
alltför stor ökning av elförbrukningen. 

 
Om belysningsreglerdonen efter beställningen av systemet inte förefaller 
uppfylla samtliga ovanstående krav ska anbudsgivaren justera och/eller 
omkalibrera kontrollerna så att de uppfyller kraven. 
 
Verifiering: Intyg från anbudsgivaren om att relevanta justeringar och 
kalibreringar har utförts. 
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2. Anbudsgivaren ska se till att belysningsutrustningen (inklusive lampor, 

armaturer och reglerdon) installeras exakt enligt vad som anges i den 
ursprungliga designen. 

 
Verifiering: Ett schema över installerad belysningsutrustning med bifogade 
fakturor eller leveranskvitton från tillverkarena samt en bekräftelse på att 
utrustningen befinner sig i ursprungligt skick. 
 
Obs: Syftet med denna kontraktsklausul är att undvika att man under 
installationsfasen byter ut vissa belysningsprodukter mot sämre 
ersättningsprodukter. Om ersättningsprodukter måste användas för att de 
ursprungligen angivna produkterna inte går att få tag på ska anbudsgivaren 
lämna ett ersättningsschema och en beräkning som visar att en installation 
med ersättningsprodukterna fortfarande uppfyller de relevanta kraven för 
belysningsdesign i punkt 3.2. 
 

2. Anbudsgivaren ska se till att belysningsutrustningen (inklusive lampor, 
armaturer och reglerdon) installeras exakt enligt vad som anges i den 
ursprungliga designen. 

 
Verifiering: Ett schema över installerad belysningsutrustning med bifogade 
fakturor eller leveranskvitton från tillverkarena samt en bekräftelse på att 
utrustningen befinner sig i ursprungligt skick. 
 
Obs: Syftet med denna kontraktsklausul är att undvika att man under 
installationsfasen byter ut vissa belysningsprodukter mot sämre 
ersättningsprodukter. Om ersättningsprodukter måste användas för att de 
ursprungligen angivna produkterna inte går att få tag på ska anbudsgivaren 
lämna ett ersättningsschema och en beräkning som visar att en installation 
med ersättningsprodukterna fortfarande uppfyller de relevanta kraven för 
belysningsdesign i punkt 3.2. 

3. Anbudsgivaren ska vidta lämpliga miljöåtgärder för att minska och 
återvinna det avfall som produceras under installationen av ett nytt eller 
renoverat belysningssystem. Alla lampor, armaturer och 
belysningskontroller som ska slängas ska separeras och skickas till 
återvinning enligt direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet). 

 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig bekräftelse med en 
beskrivning av hur avfallet ska sorteras, återanvändas eller återvinnas. 
 

3. Anbudsgivaren ska vidta lämpliga miljöåtgärder för att minska och 
återvinna det avfall som produceras under installationen av ett nytt eller 
renoverat belysningssystem. Alla lampor, armaturer och 
belysningskontroller som ska slängas ska separeras och skickas till 
återvinning enligt direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet). 

 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig bekräftelse med en 
beskrivning av hur avfallet ska sorteras, återanvändas eller återvinnas. 
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Förklarande anmärkningar 
 

Den upphandlande myndigheten ska ta hänsyn till lokala förhållanden (vägtyp, användning, genomsnittliga klimatförhållanden) och varierande tillgänglighet 
till gatubelysningsteknik på marknaderna för att fastställa bästa tillgängliga teknik för det behov som identifierats. Om så är möjligt ska den upphandlande 
myndigheten, förutom de miljöanpassade upphandlingskriterier som anges i detta faktablad, även ta hänsyn till att nya gatubelysningssystem kommer att 
användas i många år. Myndigheten bör därför välja den bästa tillgängliga tekniken för de behov som har fastställts. 
 
Behovet av att kontrollera ljusföroreningar kan vara större på vissa platser, till exempel på landsbygden eller nära bostäder. Den upphandlande myndigheten 
får ange lägre delmängder uppåtriktat ljus än de värden som anges i kriterierna ovan. Myndigheten får också införa ytterligare krav för att begränsa ljusspillet 
till bostäder. Riktlinjer om dessa frågor ges i nationella standarder och i Internationella belysningskommissionens (CIE) tekniska rapport CIE-1509. 
 
Den upphandlande myndigheten ska endast beakta lampor som uppfyller de minimikrav som anges i kriterierna. Inköp av högtryckskvicksilverlampor bör 
undvikas när så är möjligt, eftersom de kommer att fasas ut 2015. Om alternativa lampor till metallhalogenlampor och högtrycksnatriumlampor anses vara 
lämpliga för det avsedda användningsområdet ska den upphandlande myndigheten försäkra sig om att den väljer bästa tillgängliga teknik. Detta kan till 
exempel omfatta LED-lampor. LED-lampor kan ge flera fördelar, bland annat besparingar i elförbrukning och tillhörande minskningar av växthusgasutsläpp 
samt kortare återbetalningstid på investeringar. Andra fördelar med LED-lampor är att de bevarar klarheten under livstiden och att underhållet minskar 
eftersom LED-lampor har längre livstid. Användning av LED-lampor måste dock övervägas från fall till fall, med hänsyn till förhållanden och behov, för att 
säkerställa att denna lamptyp är lämplig att använda. 
 
Olika upphandlingskriterier anges för lampor med höga färgåtergivningsindex, till exempel för högtrycksnatriumlampor med ett färgåtergivningsindex på 
Ra ≥ 60 och metallhalogenlampor med ett färgåtergivningsindex på Ra ≥ 80. Ett högt färgåtergivningsindex gör att färgerna återges mer naturligt, som i 
dagsljus eller med halogenglödlampor. Eftersom dessa lampor vanligen är mindre energieffektiva bör de endast köpas in om det föreligger särskilda skäl, till 
exempel för en livlig affärsgata där mycket folk samlas. Alternativt kan vitt ljus med ett bra färgåtergivningsindex (till exempel metallhalogenlampor med ett 
färgåtergivningsindex på 60 ≤ Ra < 80) göra det möjligt att använda lägre belysningsstyrka, vilket sparar energi. 
 
Tilldelningskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som 
kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. De miljömässiga tilldelningskriterierna bör sammanlagt stå för minst 15 procent av de möjliga 
totalpoängen. 
 
Om det är lysrörslampor som ska bytas ut bör den upphandlande myndigheten försäkra sig om att de energieffektivaste lamptyperna används som 
utbyteslampor. 
 

                                                 
9 CIE:s tekniska rapport 150. Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations. CIE, Wien, 2003. 
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Obs: Standarder för mätning av effektiviteten hos förkopplingsdon till urladdningslampor med hög intensitet utarbetas för närvarande och kommer att vara ett 
krav i fas 3 av förordning (EG) nr 245/2009. 
 
 
Kostnadsaspekter 
 
Vid inköp av urladdningslampor med hög intensitet är det viktigt att man inte bara beaktar den ursprungliga kostnaden för lamporna, utan även lampornas 
effektivitet. Även om högtryckskvicksilverlampor kan verka billigare är det viktigt att tänka på att dessa lamptyper har ett mindre effektivt ljusflöde (lumen), 
vilket innebär att de kommer att kräva fler watt för att ge samma ljusflöde som högtrycksnatriumlampor eller metallhalogenlampor. 
 
Att byta från högtryckskvicksilverlampor sparar energi, vilket i sin tur ger kostnadsbesparingar, eftersom högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor 
använder mindre el (watt) än en högtryckskvicksilverlampa för att ge samma ljusflöde. Fördelarna beror dock även på andra faktorer, till exempel om samma 
socklar används och om ljusfördelningen kommer att förändras, vilket kan kräva ändringar av gatubelysningssystemet, till exempel andra 
armaturer/förkopplingsdon. Om upphandlingen endast rör utbyte av lampor kan man räkna med en lång återbetalningstid om hela systemet, dvs. lampor, 
förkopplingsdon och armaturer, måste bytas ut. I sådana fall kan återbetalningstiden bli längre än tio år10. 
 
För att se till att gatubelysningen ger maximala energibesparingar till en rimlig kapitalkostnad är det i kostnadshänseende viktigt för den upphandlande 
myndigheten att överväga dessa kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling och de bästa tillgängliga armaturerna för nya belysningssystem och 
renovering av befintliga system, till exempel genom att uppgradera förkopplingsdonen. Beroende på plats och de specifika användarkraven på belysningen bör 
man i den mån armaturerna tillåter det naturligtvis använda effektivare lampor. 
 
En del upphandlande myndigheter mäter inte elförbrukningen för gatubelysning, utan beräknar i stället elkostnaderna baserat på antal enheter och deras 
nominella wattal, multiplicerat med antal användningstimmar. Om gatubelysning uppgraderas för att förbättra energieffektiviteten bör den upphandlande 
myndigheten normalt försöka omförhandla elavgifterna. 
 
En bra design av gatubelysningen kan bidra till att minska kostnaderna genom att avstånden mellan gatuljusen minskas och lampornas effekt ökas. Dessa 
hänsynstaganden måste dock vägas mot gällande krav, exempelvis lokala hälso- och säkerhetskrav avseende utrymmes- och belysningsbehov för specifika 
användningsområden. 
 

                                                 
10 Policy Brief: Improving the energy performance of street lighting and traffic signals, DEFRA, juli 2008. Finns på http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-
10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
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Användning av lampor med längre livstid och bättre ljusflödesbibehållning innebär dessutom längre underhållstider, vilket ger lägre kostnader. Detta kommer 
också att minska de direkta effekterna av utbyte och underhåll, till exempel fordonsutsläpp och resulterande miljöeffekter till följd av att fler komponenter, 
främst lampor, tillverkas och distribueras. En utförlig livskostnadscykelanalys för gatubelysning finns i studien EuP Lot 9 Public Street Lighting11. 
 
Det är viktigt att tänka på att det finns begränsad information och data gällande kostnadsaspekter av gatubelysning. 
 
 

                                                 
11 Studien EuP Lot 9: Public Street Lighting, VITO, januari 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.4 EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trafiksignaler 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av energieffektiva trafiksignaler 
 

Inköp av energieffektiva trafiksignaler 
 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Om den upphandlande myndigheten installerar nya eller uppgraderar 

gamla trafiksignaler ska den el som förbrukas av signalmodulerna inte 
överskrida följande värden: 

 
Modultyp Wattal vid drift (vid 25ºC) 
300 mm röd cirkel  10 
200 mm röd cirkel  8 
300 mm röd pil  9 
  
300 mm gul cirkel  10 
200 mm gul cirkel  8 
300 mm gul pil  9 
  
300 mm grön cirkel  12 
200 mm grön cirkel  9 
300 mm grön pil  9 

 
Wattalskraven i tabellen ovan ska uppfyllas av den individuella modulen, 
inte av trafiksignallyktorna. Dessa nivåer omfattar den el som lampans 
strömkrets förbrukar. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för de 
enskilda modulerna i trafiksignallyktorna eller en skriftlig redogörelse för att 
visa att detta kriterium är uppfyllt. 

1.  Om en upphandlande myndighet installerar eller uppgraderar 
trafiksignaler ska följande minimikrav ingå i upphandlingsdokumenten:  

 
Modultyp Wattal vid drift (vid 25ºC) 
300 mm röd cirkel  8 
200 mm röd cirkel  7,5 
300 mm röd pil  7 
  
300 mm gul cirkel  9 
200 mm gul cirkel  8 
300 mm gul pil  7 
  
300 mm grön cirkel  9,5 
200 mm grön cirkel  8 
30 0mm grön pil  7 

 
Wattalskraven i tabellen ovan ska uppfyllas av den individuella modulen, 
inte av trafiksignallyktorna. Dessa nivåer omfattar den el som lampans 
strömkrets förbrukar. 
 
Verifiering: Anbudsgivaren ska lämna in en teknisk specifikation för de 
enskilda modulerna i trafiksignallyktorna eller en skriftlig redogörelse för att 
visa att detta kriterium är uppfyllt. 



24 
 

2. Krav för förpackningar avseende inköp av trafiksignaler. 
 
Om pappkartonger används ska de vara tillverkade av minst 80 % återvunnet 
material (efter konsumentledet).  
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har relevant miljömärke av typ 1 
ska anses uppfylla kraven, förutsatt att miljömärkningen uppfyller de krav 
som anges ovan. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. 
skriftliga intyg från tillverkaren om att ovanstående villkor är uppfyllt. 
 

2. Krav för förpackningar avseende inköp av trafiksignaler. 
 
Laminat och kompositplast ska inte användas. Om pappkartonger används 
ska de vara tillverkade av minst 80 % återvunnet material (efter 
konsumentledet). Om plastmaterial används ska de vara tillverkade av 
minst 50 % återvunnet material (efter konsumentledet). 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har relevant miljömärke av typ 1 
ska anses uppfylla kraven, förutsatt att miljömärkningen uppfyller de krav 
som anges ovan. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. 
skriftliga intyg från tillverkaren om att ovanstående villkor är uppfyllt. 
 

 
 
Förklarande anmärkningar 
Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumentationen ange vilken installation/del av installationen som ska uppfylla kriterierna. De angivna 
wattalskraven uppfylls för närvarande av LED-lampor. 
 
Miljömärke av typ I eller ISO 14024 gäller när de underliggande kriterierna fastställs av ett oberoende organ som övervakas genom en certifierings- och 
revisionsprocess. Dessa miljömärken är därför en mycket transparent, tillförlitlig och oberoende informationskälla. Miljömärkena ska uppfylla följande 
villkor:  

• Märkets krav ska baseras på vetenskapliga belägg. 
• Miljmärkena ska godkännas med deltagande av alla intressenter, exempelvis statliga myndigheter, konsumenter, tillverkare, distributörer och 

miljöorganisationer. 
• De ska vara tillgängliga för alla berörda parter. 

 
I offentliga upphandlingar kan de upphandlande myndigheterna kräva att de kriterier som fastställts för ett visste miljömärke ska uppfyllas. Miljömärket får då 
användas som en form av bevis på att kraven är uppfyllda. De får dock inte kräva att en produkt ska ha miljömärke. Myndigheterna får dessutom endast 
använda miljömärkeskriterier som avser egenskaper hos den berörda produkten eller tjänsten eller tillverkningsprocesser, inte avseende den allmänna 
ledningen av ett företag. 
 
Om det i verifieringen av kriterierna anges att andra former av bevis får användas kan detta till exempel vara teknisk information från tillverkaren, 
testrapporter från ett erkänt organ eller andra relevanta bevis. För att bedöma om de inlämnade bevisen ska anses vara tillräckliga ska den upphandlande 
myndigheten från fall till fall och ur ett tekniskt/rättsligt perspektiv kontrollera att kraven är uppfyllda. 
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Kostnadsaspekter 
   
Den upphandlande myndigheten bör ta hänsyn till ett antal olika kostnadsaspekter när den köper in trafiksignaler. 
 
Kostnaden för trafiksignaler med lysdioder (LED) är höga, vilket har hindrat en allmän användning av dessa typer av trafiksignaler under årens lopp. 
Utbytesprogram för att uppgradera trafiksignaler till LED-lampor har dock genomförts i länder som USA och Tyskland. 
 
Kostnaderna12 för en röd-gul-grön standardsignallykta (lysrörsglödlampa) ligger för närvarande på cirka 187,5 euro jämfört med över 750 euro för en 
motsvarande LED-modell, men priserna på LED-lampor minskar snabbt. Även om initialkostnaderna är högre för LED-lampor, är de övergripande 
livstidskostnaderna lägre tack vare minskad elförbrukning och mycket lägre underhållskostnader13. Andra utformningar möjliggör användning av LED-lampor 
i vanliga trafikstyrningssystem och minskar utbyteskostnaderna med 250–375 euro per lykta14. 
 
Även om de initiala kapitalkostnaderna för installation av trafiksignaler med LED-lampor är högre än för konventionella lampor har återbetalningstiden efter 
installationen av LED-trafiksignaler visat sig vara relativt kort till följd av minskade elutgifter och underhållskostnader (som exemplen nedan visar). 
Fördelarna kommer att öka ytterligare om energipriserna fortsätter att stiga, vilket har varit en allmän tendens de senaste åren. 
 
Staden Freiburg i Tyskland är ett europeiskt exempel på en plats där man har bytt ut konventionella trafiksignaler mot LED-trafiksignaler. I Freiburg byttes 
53 trafiksignaler ut 2006 med beräknade årliga besparingar på 155 000 euro till följd av lägre underhållskostnader och en minskning på 350 000 kW i 
elförbrukning, vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp på 240 ton. Finansieringen av detta projekt sträcker sig över 15 år, med årliga 
återbetalningar på 140 000 euro, vilket är mindre än de sammanlagda årliga besparingarna15. 
 
I USA har till exempel den kaliforniska energikommissionen beräknat att en stad som byter ut lamporna i alla trafiksignaler i en korsning till LED-lampor 
kommer att minska energiförbrukningen med cirka 70 %, vilket ger en återbetalningstid på bara 3–5 år. I staden Portland i Oregon byttes nästan alla röda och 
gröna trafikljus med glödlysrörslampor ut till LED-lampor 2001. Tack vare energi- och underhållsbesparingar på sammanlagt 400 000 US-dollar(12), 
cirka 284 000 euro, betalades nettoinvesteringarna tillbaka på mindre än tre år16. 

                                                 
12 Besparingarna har räknats om från brittiska pund till euro till en växelkurs på 1,25 euro för 1 pund. 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm 
14 Quick Hits, Traffic Signal, UK ERC, december 2006. Finns på http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm 
16 Besparingarna har räknats om från US-dollar till euro med en växelkurs på 0,71 för 1 US-dollar. 

http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm
http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm

