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1 INLEDNING 
 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling har tagits fram för att göra det enklare för myndigheter att köpa in varor, tjänster och 

entreprenader med reducerad miljöpåverkan. Användningen av kriterierna är frivillig. Kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de, om så 

bedöms lämpligt av den enskilda myndigheten, helt eller delvis kan integreras i myndighetens anbudsdokument med minimal redigering. Innan en 

anbudsinfordran offentliggörs bör myndigheterna kontrollera det tillgängliga utbudet av de varor, tjänster och entreprenader som de planerar att 

upphandla på den marknad där de är verksamma. När en upphandlande myndighet beslutar att använda de kriterier som föreslås i det här dokumentet 

ska den göra det på ett sätt som garanterar överensstämmelse med kraven i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling (se exempelvis artiklarna 42, 43, 

67.2 eller 68 i direktiv 2014/24/EU1 och liknande bestämmelser i annan EU-lagstiftning om offentlig upphandling). Praktiska råd kring detta finns 

också i Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling (2016) som kan laddas ned på 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

De upphandlande myndigheterna bör också vara medvetna om att upphandlare vid statliga myndigheter i enlighet med artikel 6 i 

energieffektivitetsdirektivet2 är skyldiga att bara köpa in produkter som uppfyller de riktvärden för energieffektivitet som anges i 

genomförandebestämmelserna, om en produkt omfattas av sådana genomförandeåtgärder enligt ekodesigndirektivet3. När det gäller vägbelysning är 

det för närvarande förordning (EG) nr 245/20094 som gäller och den kommer så småningom att ersättas av en ny förordning från kommissionen. I det 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65). 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av 

direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1). 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT 

L 285, 31.10.2009, s. 10). 
4 Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för 

lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG (EUT L 76, 24.3.2009, s. 17). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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nuvarande utkastet till förslag5 fastställs krav på ljusutbyte för LED-belysning (120 lm/W) som inte är strängare än de som anges i EU:s kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling. 

I det här dokumentet anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för produktgruppen ”vägbelysning och trafiksignaler”.  

De miljöaspekter som omfattas av EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vägbelysning är uppdelade i tre delar – energiförbrukning, 

ljusföroreningar och livslängd. Kriterierna åtföljs av en teknisk rapport och ett vägledande dokument med närmare förklaringar till varför dessa 

kriterier har valts och hänvisningar till ytterligare information. Upphandling av trafiksignaler behandlas separat med kriterier som till största delen är 

koncentrerade kring livscykelkostnader.  

Kriterierna utgörs av urvalskriterier, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier och klausuler om fullgörande av kontrakt. De kan delas upp i två 

nivåer: 

 Kärnkriterier som är framtagna för enkel miljöanpassad offentlig upphandling. Fokus ligger på den eller de delar av en produkts 

miljöprestanda som har störst betydelse, och målet är att hålla nere företagens administrativa kostnader så mycket som möjligt. 

 Utvidgade kriterier som tar hänsyn till fler aspekter eller ställer krav på en högre miljöprestanda. De kan användas av myndigheter som vill gå 

längre för att uppnå mål kopplade till miljö och användning av innovativ teknik. 

Formuleringen ”samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier” har lagts in om kriterierna är desamma för båda ambitionsnivåerna. 

Vägbelysningsutrustning inom produktgruppen kan vara av mycket olika slag och produktgruppen utvecklas snabbt. Av denna anledning har ett antal 

av kriterierna förbehåll som anger under vilka förhållanden som kriterierna ska anses tillräckligt relevanta för att inkluderas i anbudsinfordran. 

Kriterierna i detta dokument kan vara av intresse för alla offentliga myndigheter som äger eller förvaltar vägbelysningsinstallationer och/eller behöver 

köpa in ny vägbelysningsutrustning. I slutänden är det den nationella och regionala planlagstiftningen som avgör om vägar behöver vara belysta och i 

så fall till vilken ljusnivå (se figur 15 i den tekniska rapporten). Innan beslut fattas om att offentliggöra en anbudsinfordran rekommenderas starkt att 

den offentliga myndigheten gör en bedömning av den eventuella belysningsutrustning som för närvarande används i infrastrukturen och jämför 

nuvarande teknisk prestanda och kostnader med de produkter som finns tillgängliga på marknaden. Om en förberedande beräkning av 

                                                           
5 Utkast till kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för ljuskällor och separata reglerdon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 244/2009, (EG) nr 245/2009 och (EU) nr 1194/2012. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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livscykelkostnader visar att det går att göra stora besparingar på energi- och/eller underhållskostnaderna blir det särskilt relevant att använda sig av 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling. Beroende på situationen (t.ex. ny installation, efteranpassning och omdesign av en installation, 

enkel efteranpassning av en installation, efteranpassning av enbart reglerdon eller bara byte av lampor) kan de olika kriterierna vara olika relevanta (se 

figur 4 i den tekniska rapporten).  

 

1.1 Definition och tillämpningsområde 
 

Vägbelysning: Dessa kriterier omfattar upphandling av belysningsutrustning för  

- vägbelysning i nya belysningsinstallationer,  

- efteranpassning av befintliga belysningsinstallationer med nya slags armaturer,  

- efteranpassning av befintlig armatur med nya slags ljuskällor eller reglerdon, eller  

- enkelt byte av ljuskällor, lampor eller armaturer till samma typ i befintliga belysningsinstallationer.  

I enlighet med standarden EN 13201-1 avses med termen vägbelysning en fast belysningsinstallation avsedd att ge användare av trafikytor utomhus 

goda siktförhållanden under dygnets mörka timmar, i syfte att förbättra trafiksäkerheten, trafikflödet och den allmänna säkerheten.  

Den omfattar inte installationer för belysning av tunnlar, vägtullstationer, kanaler och slussar, parkeringar, kommersiella anläggningar, 

industrianläggningar, idrottsarenor eller monument och fasader. 

Nedanstående tekniska definitioner tillhandahålls för att underlätta tillämpningen av kriterierna (se den tekniska rapporten för närmare detaljer och 

ytterligare tekniska definitioner): 

armaturens ljusutbyte: kvoten mellan ljusflödet från armaturen (i lumen) och effektförbrukningen (i watt). 

 

Trafiksignaler: Röda, gula och gröna ljussignaler för vägtrafik med 200 mm och 300 mm ljusöppning, i enlighet med standarden EN 12368 omfattas. 

Flyttbara ljussignaler omfattas inte. 
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1.2 Generell kommentar om kontroll av kriterier 
 

För en del av kriterierna föreslås kontroller som inbegriper testdata eller -rapporter. För vart och ett av dessa kriterier anges de relevanta testmetoderna 

när så är möjligt. Det är upp till den offentliga myndigheten att avgöra om testresultaten ska tillhandahållas före eller efter det att kontraktet tilldelats. 

Generellt sett är det knappast nödvändigt att begära att alla anbudsgivare ska lämna in alla testresultat redan från start. För att minska 

arbetsbelastningen för både anbudsgivare och myndigheter kan en egen försäkran anses vara tillräcklig när anbuden lämnas in. Därefter kan de olika 

alternativen nedan användas för att avgöra om och när tester kan behövas. 

 

a) I upphandlingsstadiet: 

För engångskontrakt kan anbudsgivaren med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet uppmanas att tillhandahålla ett sådant bevis. Om 

beviset bedöms vara tillräckligt kan kontraktet tilldelas. Om det bedöms vara otillräckligt eller inte uppfyller kraven gäller följande: 

i) Gäller kontrollen en teknisk specifikation ska bevis begäras in från den anbudsgivare som kommit på andra plats, som därefter ska 

övervägas för tilldelning av kontraktet. 

ii) Gäller kontrollen ett tilldelningskriterium ska de tilldelade extrapoängen tas bort från denna anbudsgivare och anbudsgivarnas inbördes 

ordning räknas om, med alla därpå följande konsekvenser. 

En testrapport visar endast att en provprodukt har testats utifrån vissa krav, inte de produkter som faktiskt levereras enligt kontraktet. För 

ramavtal kan situationen se annorlunda ut. Detta scenario tas upp i närmare detalj under nästa punkt som gäller kontraktets fullgörande och i de 

ytterligare förklaringarna nedan. 

 

b) Under kontraktets fullgörande: 
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Testresultat kan begäras in för en eller flera produkter som ska levereras enligt kontraktet. Detta kan antingen göras rent generellt eller om det 

finns några tveksamheter kring huruvida uppgifter är korrekta. Detta är särskilt viktigt för ramavtal som inte föreskriver någon inledande 

beställning. 

Det rekommenderas att låta kontraktet innehålla klausuler om fullgörande av kontrakt. Av dessa klausuler bör det framgå att den upphandlande 

myndigheten har rätt att göra slumpvisa kontrolltest när som helst under kontraktets giltighetstid. Om testresultaten visar att de levererade 

produkterna inte uppfyller kriterierna ska den upphandlande myndigheten ha rätt att besluta om påföljder och ha möjlighet att häva kontraktet. 

Vissa offentliga myndigheter inkluderar villkor som anger att om testet visar att produkten uppfyller kraven ska myndigheten stå för 

kostnaderna för testningen, men om kraven inte uppfylls ska leverantören stå för kostnaderna. 

För ramavtal beror tidpunkten då bevismedel begärs in på kontraktets specifika upplägg, enligt följande: 

i) För ramavtal med en enda leverantör där de enskilda produkter som ska levereras specificeras i samband med att ramavtalet tilldelas och 

det bara är en fråga om hur många enheter som behövs, gäller samma överväganden som för engångskontrakt enligt beskrivningen 

ovan. 

ii) För ramavtal där flera potentiella leverantörer väljs ut genom ett förhandsurval och det senare sker ett konkurrensförfarande mellan 

dem, räcker det att leverantörerna i det inledande förhandsurvalet visar sin förmåga att leverera produkter som uppfyller ramavtalets 

minimikrav på prestanda. För efterföljande avropskontrakt (eller beställningar), som tilldelas efter ett konkurrensförfarande mellan de 

på förhand utvalda leverantörerna, gäller i princip samma överväganden som under punkterna a och b ovan, om överensstämmelse med 

ytterligare krav behöver bevisas under konkurrensförfarandet. Om konkurrensförfarandet endast avgörs på grundval av pris bör en 

kontroll under kontraktets genomförandefas övervägas. 

Observera också att enligt artikel 44.2 i direktiv 2014/24/EU ska upphandlande myndigheter godta andra lämpliga bevismedel. Detta kan 

innefatta teknisk dokumentation från tillverkaren om den ekonomiska aktören inte har haft tillgång till testrapporter eller inte har möjlighet att 

erhålla dem inom de aktuella tidsfristerna. I så fall måste den ekonomiska aktören visa att denne inte kan tillskrivas bristen på tillgång och att 

entreprenaden, varorna eller tjänsterna som tillhandahållits uppfyller kraven eller kriterierna i de tekniska specifikationerna, 

tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet. Om hänvisning görs till ett intyg eller en testrapport som ett specifikt organ 

för bedömning av överensstämmelse har upprättat gällande testernas utförande, ska upphandlande myndigheter även godta intyg eller 

testrapporter från andra likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse. 
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VIKTIGA MILJÖEFFEKTER 

 

På grundval av tillgängliga vetenskapliga belägg sammanfattas de viktigaste miljöeffekterna av vägbelysning och trafiksignaler ur ett 

livscykelperspektiv i tabellen nedan (se den tekniska rapporten för närmare detaljer). I samma tabell presenteras också strategier enligt EU:s kriterier 

för miljöanpassad offentlig upphandling för att begränsa eller minska dessa effekter. 

         Viktiga miljöeffekter under vägbelysningens livscykel               Föreslagen strategi för miljöanpassad offentlig upphandling 

             av vägbelysning 

 Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser till följd av 

vägbelysningens elförbrukning. 

 Utsläpp av försurande gaser till följd av vägbelysningens 

elförbrukning. 

 Himlaglim (ljusförorening som påverkar stjärnhimlens 

synbarhet) på grund av uppåtriktat ljus från oskärmade 

armaturer och reflektion från marken. 

 Störning av nattaktiva arters beteende med potentiellt 

skadliga effekter på den biologiska mångfalden, särskilt 

med blått ljus. 

 Dålig resurseffektivitet om produkter eller komponenter 

måste bytas ut före den uppgivna livslängden på grund av 

att exempelvis (billigare) LED-chips av sämre kvalitet har 

använts eller på grund av problem med reparationer eller 

undermålig installation. 

 

  Upphandla armaturer, lampor eller ljuskällor vars ljusutbyte överstiger 

minimikraven. 

 Uppmuntra användning av dimring och mätning för att se till att 

energiförbrukningen i en viss belysningsinstallation kan optimeras och 

mätas i realtid. 

 Kräva att alla armaturer har en uppljusandel på 0,0 % och på en 

övergripande nivå se till att 97 % av allt ljus faller inom en nedåtriktad 

vinkel på 75,5° i förhållande till lodlinjen för att minska störande ljus och 

bländning. 

 Uppmuntra obligatorisk dimring i problematiska områden och fastställa 

gränsvärden för andelen blått ljus (G-index) i ljuset från lampor och 

armaturer. 

 Upphandla hållbar och ändamålsenlig vägbelysningsutrustning som kan 

repareras och som omfattas av en garanti eller förlängd garanti. 

 Fastställa minimikrav för den person som ansvarar för att godkänna 

belysningsinstallationen. 

Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis deras betydelse. 

Mer information om miljöeffekterna av vägbelysning och trafiksignaler finns i den tekniska rapporten. 
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2 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING VID UPPHANDLING AV 

DESIGNTJÄNSTER, BELYSNINGSUTRUSTNING OCH/ELLER ANLÄGGNINGSARBETE FÖR 

VÄGBELYSNING 
 

2.1 Förberedande bedömning av befintlig belysningsinfrastruktur och installation av särskild mätutrustning 
 

OMRÅDE 

Kriteriet i avsnitt 3.1 gäller specifikt bedömning och granskning av befintlig vägbelysningsinfrastruktur, lampor, kompletterande utrustning och 

uppgifter om underhåll och elförbrukning. 

 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC1. Förberedande bedömning av befintlig belysningsinfrastruktur och installation av särskild mätutrustning  

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

(Detta kontrakt bör betraktas som ett fristående förberedande förfarande. Det är inte direkt kopplat till någon efterföljande upphandling av 

vägbelysningsutrustning eller till EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling som fastställs längre fram i detta dokument. Den 

förberedande bedömningen bör endast göras i de fall då den upphandlande myndigheten anser att det behövs mer kännedom om den befintliga 

installerade vägbelysningen, om specifik utrustning för mätning av vägbelysningens elförbrukning behöver installeras eller om upphandlaren 

beslutar att inte använda egen personal för att utföra den här bedömningen.) 

Den befintliga installerade vägbelysningen som upphandlaren har identifierat inom ett definierat område måste bedömas ur följande aspekter: 

 Kartläggning av ljuspunkter och tilldelning av ett unikt ID-nummer för varje ljuspunkt (om detta inte redan är gjort). 

 Armaturmodell, ljusutbyte, uppljusandel och installationsår (när denna information finns tillgänglig). 
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 Lampteknik, nominell effekt, korrelerad färgtemperatur och installationsår. 

 Förekomst av reglerdon för dimring.  

Hela belysningsnätet ska delas in i delområden (om detta inte redan gjorts av den upphandlande myndigheten) och varje delområde ska bedömas för 

att avgöra om det redan finns specifik utrustning för mätning av vägbelysningens elförbrukning på plats. 

Om ingen sådan utrustning finns ska nya mätare och, vid behov, kopplingsdosor installeras. 

När den nödvändiga mätutrustningen har installerats ska vägbelysningens elförbrukning i varje definierat delområde registreras. Informationen ska 

sedan användas av upphandlaren som grund för framtida lönsamhetsanalyser vid överväganden om upphandling av ny belysningsutrustning. 
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2.2 Urvalskriterier (SC) och relevanta klausuler om fullgörande av kontrakt (CPC) 
 

OMRÅDE 

Kriterierna i avsnitt 3.2 gäller särskilt kompetens och erfarenhet hos den eller de som ska designa och/eller installera de tjänster och/eller arbeten 

som ska tillhandahållas. Urvalskriterierna kan vara helt eller delvis tillämpliga på alla kontrakt som inbegriper de områden som definieras längre 

fram i avsnitt 3.3 (inköp av energieffektiv vägbelysningsutrustning), avsnitt 3.4 (inköp av vägbelysningsutrustning med låg ljusföroreningsgrad) och 

avsnitt 3.5 (inköp av hållbar vägbelysningsutrustning av god kvalitet). 

 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

URVALSKRITERIER 

SC1. Designgruppens kompetenser 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

(Tillämpligt när belysningsdesign krävs i upphandlingen.) 

 

Anbudsgivaren ska styrka att belysningsdesignen kommer att kontrolleras och godkännas av personal med åtminstone följande erfarenhet och 

kvalifikationer: 

 Minst tre års erfarenhet av belysningsdesign, dimensionering av elektriska kretsar och eldistributionsnät.  

 Medverkande i design av minst tre olika belysningsinstallationer utomhus.  

 Styrkt kompetens gällande användning av programvara för belysningsdesign för beräkning av indikatorerna för effekttäthet (PDI) och årlig 
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energiförbrukning (AECI) (t.ex. genom certifikatet European lighting expert),  

 Erfarenhet av användning av godkänd programvara för belysningsberäkning (t.ex. enligt CIE 171, tabeller för reflektans från vägbaneytan 

eller andra relevanta standarder). 

 En lämplig yrkeskvalifikation inom belysningsteknik eller medlemskap i en yrkesorganisation inom belysningsdesign.  

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de personer som ska ansvara för projektet om anbudet antas, med deras utbildnings- 

och yrkeskvalifikationer, relevanta erfarenhet av design i riktiga projekt och, om det är relevant, erfarenhet av programvara för belysningsdesign och 

namn på programvaran. Detta ska omfatta personer som är anställda av underleverantörer när designarbetet ska läggas ut på underentreprenad. 

Den upphandlande myndigheten kan välja att godta en erfarenhet som omfattar design av färre än tre belysningsinstallationer om designarbetets 

omfattning var tillräckligt stor (dvs. minst 70 % av omfattningen av det designarbete som anbudsinfordran gäller) och varade tillräckligt länge (dvs. 

minst tre år). 

SC2. Installationsgruppens kompetenser 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

(Tillämpas när ansvaret för installationen inte ska läggas på den upphandlande myndighetens egen underhållspersonal.) 

 

Anbudsgivaren ska styrka att installationsarbetet kommer att planeras, kontrolleras och godkännas av personal med åtminstone följande erfarenhet 

och kvalifikationer:  

 Minst tre års relevant erfarenhet av installation av system för utomhusbelysning. 

 Medverkande i installationsarbetet i minst tre olika installationsprojekt. 

 Lämplig elteknisk yrkeskvalificering och medlemskap i en yrkesorganisation som är relevant för arbetet (t.ex. certifierad 

belysningstekniker). En förteckning över relevanta installerade belysningssystem med angivande av projektets relativa omfattning bör 

lämnas. 
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Kontroll: 

Anbudsgivare ska lämna en förteckning över de personer som kommer att ansvara för installationsarbetet om anbudet antas, med personernas 

utbildnings- och yrkeskompetens, utbildningsloggar och relevanta erfarenhet av installationsarbete i riktiga projekt. Detta ska omfatta personer som 

är anställda av underleverantörer när installationsarbetet ska läggas ut på underentreprenad.  

Den upphandlande myndigheten kan välja att godta en erfarenhet som omfattar installation av färre än tre belysningsinstallationer om arbetets 

omfattning var tillräckligt stor (dvs. minst 70 % av omfattningen av det designarbete som anbudsinfordran gäller) och varade tillräckligt länge (dvs. 

minst tre år). 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC2. Garanti om att personal med adekvat kompetens kommer att utföra de kontrakterade uppgifterna 

(Gäller SC1 och SC2.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Den anbudsgivare vars anbud antas (kontraktsinnehavaren) ska se till att den personal som anges i den dokumentation som lämnas för att visa att 

urvalskriterierna SC1 och/eller SC2 uppfylls faktiskt deltar i det arbete som kontraktet omfattar. 

Om den personal som ursprungligen var avsatt för projektet inte är tillgänglig ska kontraktsinnehavaren meddela detta till den upphandlande 

myndigheten och tillhandahålla ersättare som är minst lika erfarna och kompetenta. 

Bevis på ersättande personals kompetens ska lämnas på det sätt som beskrivs under urvalskriterierna SC1 och/eller SC2, beroende på vad som är 

tillämpligt. 
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2.3 Energieffektiv belysningsutrustning: tekniska specifikationer (TS), tilldelningskriterier (AC) och klausuler om 

fullgörande av kontrakt (CPC) 
 

 

OMRÅDE 

Kriterierna i avsnitt 3.3 gäller specifikt inköp av energieffektiv vägbelysningsutrustning för nya belysningsinstallationer, renovering av befintliga 

belysningsinstallationer, efteranpassning av befintliga installationer med ny armatur eller efteranpassning av befintlig armatur med nya ljuskällor 

eller reglerdon. Kriteriet TS4 gällande indikatorn för årlig energiförbrukning (AECI) gäller även upphandlingen av designtjänster. 

 

 

 

 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS1. Armaturens ljusutbyte 

(Tillämpligt när ljuskällor eller armaturer ska bytas ut i en befintlig 

belysningsinstallation och ingen omdesign ska utföras. Ambitionsnivån 

ska inte gälla när det också krävs att ljuskällorna ska ha en korrelerad 

färgtemperatur på ≤ 2 700 K.) 

 

TS1. Armaturens ljusutbyte 

(Tillämpligt när ljuskällor eller armaturer ska bytas ut i en befintlig 

belysningsinstallation och ingen omdesign ska utföras. 

Ambitionsnivån ska inte gälla när det också krävs att ljuskällorna ska 

ha en korrelerad färgtemperatur på ≤ 2 700 K.) 
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I den belysningsutrustning som ska installeras ska armaturen ha ett 

ljusutbyte som är högre än det relevanta referensvärde som anges nedan. 

 

År för 

anbudsinfordran* 
Ljusutbyte (lm/W) 

2018–2019 120 

2020–2021 137 

2022–2023 155 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en fotometrisk standardfil som är 

kompatibel med vanlig programvara för ljusprojektering och som 

innehåller tekniska specifikationer om armaturens ljusflöde och 

energiförbrukning, som ska vara mätta med tillförlitliga, exakta, 

reproducerbara och moderna mätmetoder. Metoderna ska följa relevanta 

internationella standarder, när sådana finns. 

 

* På grund av den snabba utvecklingen i fråga om ljusutbyte från LED-

belysning, föreslås att de referensvärden som anges här för 

anbudsinfordringar ska höjas under de kommande sex åren så att de inte 

hinner bli föråldrade innan nästa översyn av EU:s kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling. 

I den belysningsutrustning som ska installeras ska armaturen ha ett 

ljusutbyte som är högre än det relevanta referensvärde som anges 

nedan. 

 

År för 

anbudsinfordran* 
Ljusutbyte (lm/W) 

2018–2019 130 

2020–2021 147 

2022–2023 165 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en fotometrisk standardfil som är 

kompatibel med vanlig programvara för ljusprojektering och som 

innehåller tekniska specifikationer om armaturens ljusflöde och 

energiförbrukning, som ska vara mätta med tillförlitliga, exakta, 

reproducerbara och moderna mätmetoder. Metoderna ska följa relevanta 

internationella standarder, när sådana finns. 

 

* På grund av den snabba utvecklingen i fråga om ljusutbyte från LED-

belysning, föreslås att de referensvärden som anges här för 

anbudsinfordringar ska höjas under de kommande sex åren så att de 

inte hinner bli föråldrade innan nästa översyn av EU:s kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling. 
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TS2. Kompatibilitet med reglerdon för dimring 

(Tillämpligt på alla anbudsinfordringar.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Belysningsinstallationen ska vara kompatibel med reglerdon för dimring och medge programmerad släckning under perioder med låg användning av 

vägen nattetid. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska förklara hur den föreslagna belysningsinstallationen är kompatibel med programmerad dimring och släckning. Förklaringen ska 

innefatta all relevant dokumentation från tillverkaren av de ljuskällor och armaturer som anbudsgivaren föreslår ska användas.  

Om reglerdon inte är integrerade i armaturen ska dokumentationen ange vilka gränssnitt för reglerdon som kan användas för dimring.  

I dokumentationen ska också anges vilka dimringsmetoder som är kompatibla, exempelvis 

 dimring baserad på en i förväg inställd period med förväntad låg användning av vägen nattetid, 

 initial dimring av belysningsinstallationer som överdimensionerats för att kompensera för gradvis minskning av ljusflödet, 

 variabel dimring för att behålla en fastställd belysningsstyrka under olika väderförhållanden. 

TS3. Minsta dimringsprestanda 

(Tillämpligt på alla anbudsinfordringar, om det inte är uppenbart att 

reglerdon för dimring skulle leda till en högre totalkostnad för 

ägandeskapet. Upphandlare bör tydligt ange önskad dimringsprestanda 

i anbudsinfordran.) 

 

Alla ljuskällor och armaturer ska installeras med fullt fungerande 

TS3. Minsta dimringsprestanda 

(Tillämpligt på alla anbudsinfordringar, om det inte är uppenbart att 

reglerdon för dimring skulle leda till en högre totalkostnad för 

ägandeskapet. Upphandlare bör tydligt ange önskad 

dimringsprestanda i anbudsinfordran.) 

 

Alla ljuskällor och armaturer ska installeras med fullt fungerande 
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reglerdon som kan programmeras till åtminstone en (1) förinställd 

dimringsnivå till åtminstone 50 % av det maximala ljusflödet. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation från tillverkarna av de 

ljuskällor och armaturer som anbudsgivaren föreslår ska användas, som 

visar att de är kompatibla med reglerdon för dimring.  

I dokumentationen ska också anges vilka dimringsmetoder som är 

inbyggda, exempelvis 

 förinställd dimring, eller 

 variabel dimring beroende på väderförhållanden eller 

trafikintensitet.  

Dokumentationen ska också omfatta en effektkurva som visar ljusflöde i 

förhållande till energiförbrukning, uppgifter om maximal 

dimringsförmåga och instruktioner om hur reglerdonet programmeras och 

omprogrammeras. 

reglerdon som kan programmeras till åtminstone två förinställda 

dimringsnivåer till åtminstone 10 % av det maximala ljusflödet. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation från tillverkarna av de 

ljuskällor och armaturer som anbudsgivaren föreslår ska användas, som 

visar att de är kompatibla med reglerdon för dimring.  

I dokumentationen ska också anges vilka dimringsmetoder som är 

inbyggda, exempelvis 

 förinställd dimring, eller 

 variabel dimring beroende på väderförhållanden eller 

trafikintensitet.  

Dokumentationen ska också omfatta en effektkurva som visar ljusflöde 

i förhållande till energiförbrukning, uppgifter om maximal 

dimringsförmåga och instruktioner om hur reglerdonet programmeras 

och omprogrammeras.  

TS4. Indikator för årlig energiförbrukning (AECI) 

(Tillämpligt när nya belysningsinstallationer designas eller när en omdesign behövs på grund av renovering av en befintlig 

belysningsinstallation eller efteranpassning med ny armatur. Upphandlare bör vara särskilt uppmärksamma på de siffror som 

designern/anbudsgivaren anger för bibehållningsfaktorn och rumsverkningsgraden och kontrollera att de är realistiska och kan motiveras.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier, men referensvärdena för effekttäthetsindikatorn [PDI] är högre för de utvidgade kriterierna 

– se teknisk bilaga I.) 

 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla tekniska ritningar över vägutformningen, med angivande av vilka områden som ska belysas och kraven på 
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belysningsstyrka/luminans.  

För vägar av M-klass ska upphandlaren definiera vägens ytreflektionskoefficient, som anbudsgivarna ska använda i sina luminansberäkningar. 

För att hjälpa anbudsgivarna att beräkna designens bibehållningsfaktor bör upphandlaren ange hur ofta armaturen kommer att rengöras. 

För den genomsnittliga bibehållna belysningsstyrka/luminans som anges av upphandlaren ska designens AECI överensstämma med följande formel: 

 

AECIdesign ≤ PDIref · Em · FD · T · 0,001 

 

där  

PDI är effekttätheten, uttryckt i W · lx-1 · m-2 

Em är den maximala bibehållna belysningsstyrkan (lx)  

FD är dimringsfaktorn för eventuell programmerad dimring 

T är drifttiden (t · år-1) 

0,001 är antalet kW som 1 W utgör 

 

Det värde för PDIref som används ska bero på vägens bredd och året i enlighet med tabellen i teknisk bilaga I. Lägre värden för PDIref än de som 

anges i teknisk bilaga I kan motiveras i fall då ljuskällor med en korrelerad färgtemperatur på ≤ 2 700 K också specificeras. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska ange vilken programvara som använts för att beräkna PDI-värdet och tillhandahålla en tydlig beräkning, där värdena för 

armaturens ljusutbyte, bibehållningsfaktor och rumsverkningsgrad hos den föreslagna designen framgår tydligt. Beräkningsresultaten måste 

innefatta mätområdet och de framräknade värdena för belysningsstyrka/luminans. 

TS5. Mätning  

(Tillämpligt på alla anbudsinfordringar om ingen särskild 

mätanordning finns på plats för belysningsinstallationen.) 

TS5. Mätning  

(Tillämpligt på alla anbudsinfordringar om ingen särskild 

mätanordning finns på plats för belysningsinstallationen.) 
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Upphandlaren ska ange alla specifika tekniska krav på mätsystemet i 

anbudsinfordran. 

Anbudsgivaren ska lämna detaljerade uppgifter om den föreslagna 

mätutrustningen och eventuell kompletterande utrustning som krävs för 

att övervaka elförbrukningen på belysningsinstallationsnivå för samma 

belysningsinstallation som är föremål för anbudsinfordran. 

 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla tekniska specifikationer om mätning 

och mätutrustning och tydliga instruktioner om hur mätutrustningen ska 

användas och underhållas. Ett kalibreringsintyg enligt direktiv 

2004/22/EG om mätinstrument ska tillhandahållas för varje kontrollzon. 

 

Upphandlaren ska ange alla specifika tekniska krav på mätsystemet i 

anbudsinfordran. 

Anbudsgivaren ska lämna detaljerade uppgifter om den föreslagna 

mätutrustningen och eventuell kompletterande utrustning som krävs för 

att övervaka elförbrukningen på belysningsinstallationsnivå för samma 

belysningsinstallation som är föremål för anbudsinfordran. 

Mätutrustningen ska klara att logga data under 24 timmar som sedan 

kan laddas ner manuellt eller på distans. 

 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla tekniska specifikationer om mätning 

och mätutrustning och tydliga instruktioner om hur mätutrustningen ska 

användas och underhållas. Ett kalibreringsintyg enligt direktiv 

2004/22/EG om mätinstrument ska tillhandahållas för varje kontrollzon. 

TS6. Effektfaktor 

(Tillämpligt när LED-armatur upphandlas.) 

 

Effektfaktorn för den armatur som ska installeras ska vara ≥ 0,90. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med 

kriteriet för den belysningsutrustning som man avser att leverera, styrkt 

av en deklaration från tillverkaren och resultat av tester som utförts i 

enlighet med IEC 61000-3-2. 

TS6. Effektfaktor 

(Tillämpligt när LED-armatur upphandlas.) 

 

Effektfaktorn för den armatur som ska installeras ska vara ≥ 0,95. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med 

kriteriet för den belysningsutrustning som man avser att leverera, styrkt 

av en deklaration från tillverkaren och resultat av tester som utförts i 

enlighet med IEC 61000-3-2. 
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TILLDELNINGSKRITERIER 

AC1. Bättre ljusutbyte 

(Gäller TS1.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Upp till X poäng ska tilldelas anbudsgivare som kan tillhandahålla ljuskällor eller armatur med ett ljusutbyte som är högre än det minimivärde som 

anges i TS1. 

Maximal poäng (X) tilldelas anbudsgivaren med högst ljusutbyte och poäng tilldelas proportionellt till övriga anbudsgivare vilkas ljuskällor eller 

armaturer har ett ljusutbyte som överstiger minimivärdet i TS1 men inte är lika högt som det anbudsgivaren med högst ljusutbyte erbjuder. 

AC2. Bättre indikator för årlig energianvändning (AECI) 

(Gäller TS4.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Upp till X poäng ska tilldelas anbudsgivare som kan tillhandahålla design med lägre AECI-värde än det högsta värde som anges i TS4. 

Maximal poäng (X) tilldelas anbudsgivaren med lägst AECI-värde och poäng tilldelas proportionellt till övriga anbudsgivare vilkas design har ett 

värde som understiger maximivärdet i TS4 men inte är lika lågt som det anbudsgivaren med lägst energianvändning erbjuder. 

 

 

 

 



 

  20   

 

 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC3. Reglerdon för dimring 

(Gäller TS2 och TS3.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Om kontraktsinnehavare av något skäl byter ut de ljuskällor och/eller armaturer som specificerats i det vinnande anbudet ska de nya ljuskällorna 

och/eller armaturerna åtminstone  

 vara likvärdiga den ursprungliga utrustningen när det gäller kompatibilitet med reglerdon för dimring,  

 ha samma flexibilitet gällande programmerbarhet,  

 ha minst samma maximala dimringsförmåga och 

 ha en liknande effektkurva.  

Överenskommelser om detta ska göras genom att kontraktsinnehavaren tillhandahåller likvärdig dokumentation från de nya ljuskällornas och/eller 

armaturernas tillverkare som motiverar valet av de nya ljuskällorna och/eller armaturerna. 

CPC4. Driftsättning och korrekt användning av reglerdon för belysning 

(Gäller TS2 och TS3.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

Den vinnande anbudsgivaren (kontraktsinnehavaren) ska se till att nya eller renoverade belysningssystem och reglerdon fungerar korrekt.  

 Eventuella dagsljuskontroller ska kalibreras så att belysningen släcks vid tillräckligt dagsljus. 

 Eventuella trafikavkännare ska testas för att bekräfta att de känner av fordon, cyklar och fotgängare, enligt behov. 

 Det ska styrkas att eventuella strömbrytare med inbyggd timer, CLO-drivdon och reglerdon för dimring kan uppfylla alla relevanta 

specifikationer som den upphandlande myndigheten fastställer i anbudsinfordran. 



 

  21   

 

Om det efter driftsättningen av systemet visar sig att reglerdonen för belysningen inte uppfyller de relevanta kraven ovan ska kontraktsinnehavaren 

ansvara för att justera och/eller omkalibrera reglerdonen utan kostnad för den upphandlande myndigheten. 

Kontraktsinnehavaren ska lämna en rapport som visar hur de relevanta justeringarna och kalibreringarna utförts och hur inställningarna kan 

användas. 

 

Anmärkning: För stora anläggningar kan den nya eller renoverade installationen helt enkelt behöva vara kompatibel med de befintliga styr- och 

reglersystem som används för det större belysningsnätet. I det läget gäller denna klausul om fullgörande av kontrakt även reglerdonens 

kompatibilitet med det befintliga styr- och reglersystemet. 

CPC5. Tillhandahållande av den belysningsutrustning som ursprungligen angivits 

(Gäller TS1–6 och AC1–2.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Kontraktsinnehavaren ska se till att belysningsutrustningen (inklusive ljuskällor, armaturer och reglerdon) installeras exakt enligt vad som anges i 

det ursprungliga anbudet.  

Om kontraktsinnehavaren byter till annan belysningsutrustning än den som specificerats i anbudet, ska en skriftlig motivering till utbytet lämnas och 

den nya utrustningen måste åtminstone matcha de tekniska specifikationerna för originalutrustningen (t.ex. gällande armaturens ljusutbyte, 

dimringsfunktion, uppljusandel osv.). 

I båda fallen ska kontraktsinnehavaren lämna ett schema över den belysningsutrustning som faktiskt installerats, tillsammans med tillverkarens 

fakturor eller följesedlar i ett tillägg.  

Om en alternativ belysningsutrustning installeras ska testresultat och -rapporter om ljusutbyte från tillverkarna av alla nya ljuskällor och armaturer 

tillhandahållas, tillsammans med relevant dokumentation om eventuella nya reglerdons prestanda. 
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 CPC6. Energieffektivitet och belysningsnivåer – efterlevande av 

vad som angivits för designen 

(Rekommenderas bara för stora installationer med en betydande 

installerad effekt utanför stadsområden.) 

 

När så är relevant ska en lämplig vägdelsträcka utanför stadsområde 

väljas av upphandlaren där armaturen placerats i enlighet med den 

fotometriska PDI-studien för fotometriska mätningar (i enlighet med 

EN 13032-2) och mätningar av energiförbrukningen (i enlighet med EN 

13201-5) på plats under en överenskommen period på en vecka.  

Den valda delsträckan måste vara fri från betydande ljusstörningar från 

träd, busshållplatser och parkerade fordon samt från bakgrundsljus från 

exempelvis reklamtavlor eller byggnader.  

För vägar av M-klass med belysningskrav ska det vara godtagbart att i 

stället tillhandahålla uppgifter om belysningsstyrka, om det finns skäl 

att anta att effekterna av den faktiska vägytereflektionen skiljer sig i 

väsentlig grad från vad som antagits i designen.  

Parametrar som påverkar osäkerhetsgraden i mätningar av 

belysningsstyrkan, vilka anges i bilaga F till EN 13201-4, bör beaktas. 

Det rekommenderas att använda automatiserade system för mätning av 

belysningsstyrka och att enas om en tolerans för belysningsstyrka och 

datapunkter innan projektet inleds (± 10 % föreslås).  
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Under samma vecka ska högsta effekt [W] och energiförbrukning 

[kWh] mätas och/eller beräknas för de relevanta ljuspunkterna.  

Värdena från mätningen på plats av PDI och AECI ska vara ± 10 % av 

designens uppgivna AECI-värde och ± 15 % av designens uppgivna 

PDI-värde. 

Anmärkning: Påföljderna om de faktiska värdena avviker från 

designens uppgivna PDI-värde och/eller AECI-värde bör definieras i 

anbudsinfordran. Påföljderna kan exempelvis vara något av följande:  

 Åtgärdande utan tilläggskostnader för upphandlaren. 

 Ekonomiska sanktioner i proportion till graden av avvikelse 

(eventuellt i relation till förutsebara extra elkostnader under en 

fastställd period som orsakas av installationens lägre prestanda).  

Om avvikelserna ifrågasätts kan kontraktsinnehavaren upprepa 

mätningarna på samma delsträcka eller, om det kan hävdas att 

delsträckan inte var lämplig för mätningen, välja en annan delsträcka. 

Upphandlaren ska inte ansvara för kostnaderna för ytterligare 

mätningar. 

Om prestandan är bättre än designvärdena kan ekonomiska bonusar 

tillämpas om upphandlaren har angivit detta i anbudsinfordran. 
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2.4 Belysningsutrustning med låg ljusföroreningsgrad: tekniska specifikationer (TS), tilldelningskriterier (AC) och 

klausuler om fullgörande av kontrakt (CPC) 
 

OMRÅDE 

Kriterierna i avsnitt 3.4 gäller specifikt inköp av vägbelysningsutrustning med låg ljusföroreningsgrad för nya belysningsinstallationer, renovering 

av befintliga belysningsinstallationer, efteranpassning av befintliga belysningsinstallationer med nya armaturer, eller efteranpassning av befintlig 

armatur med nya ljuskällor eller reglerdon. 
 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS7. Uppljusandel och störande ljus 

(Tillämpligt på alla kontrakt där inköp av nya armaturer ingår.) 

 

Alla armaturer som inköps ska ha en uppljusandel på 0,0 %. 

Om det är nödvändigt att vinkla armaturen i förhållande till stolparmen, 

antingen för att optimera stolpavståndet eller på grund av begränsningar 

på platsen i fråga om stolpplacering, ska uppljusandelsvärdet 0,0 % 

bibehållas även när armaturen lutas i den vinkel som krävs. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fotometriska filer. Dessa ska omfatta 

det schema över fotometrisk intensitet från vilket uppljusandelsvärdet 

beräknas i enlighet med EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, bilaga 

D till IEC 62722-1 eller andra relevanta internationella standarder.  

Om armaturen inte installeras horisontellt ska den fotometriska filen visa 

TS7. Uppljusandel och störande ljus 

(Tillämpligt på alla kontrakt där inköp av nya armaturer ingår.) I 

situationer då bländning och störande ljus är ett problem bör 

upphandlaren överväga att specificera ett krav gällande C3-

flödeskoder.) 

 

Alla armaturer som inköps ska ha en uppljusandel på 0,0 % och en C3-

flödeskod på ≥ 97 enligt fotometriska data. 

Om det är nödvändigt att vinkla armaturen i förhållande till stolparmen, 

antingen för att optimera stolpavståndet eller på grund av begränsningar 

på platsen i fråga om stolpplacering, ska uppljusandelsvärdet 0,0 % 

bibehållas även när armaturen lutas i den vinkel som krävs. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fotometriska filer. Dessa ska omfatta 



 

  25   

 

antingen  

– att om data justeras enligt samma lutningsvinkel som ska användas för 

armaturen resulterar det fortfarande i en uppljusandel på 0,0 %, eller 

– att ytterligare avskärmning har monterats på armaturen och att den 

avskärmade armaturen uppvisar 0,0 % uppljusandel när den lutas till den 

installationsvinkel som designen anger. 

 

det schema över fotometrisk intensitet från vilket uppljusandelsvärdet 

beräknas i enlighet med EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, bilaga 

D till IEC 62722-1 eller andra relevanta internationella standarder.  

Om armaturen inte installeras horisontellt ska den fotometriska filen visa 

antingen  

– att om data justeras enligt samma lutningsvinkel som ska användas för 

armaturen resulterar det fortfarande i en uppljusandel på 0,0 % och en 

C3-flödeskod på ≥ 97, eller 

– att ytterligare avskärmning har monterats på armaturen och att den 

avskärmade armaturen uppvisar 0,0 % uppljusandel och en C3-flödeskod 

på ≥ 97 när den lutas till den installationsvinkel som designen anger. 

TS8. Störning 

(Det korrelerade färgtemperaturvärdet står i direkt relation till den mänskliga perceptionen och bör därför specificeras när störning av 

människor kan bli ett problem.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

För att minska risken för att människor ska störas i bostadsområden bör ljuskällornas korrelerade färgtemperatur vara ≤ 3 000 K och ett dimrings- 

eller släckningsschema ska användas*. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska på begäran tillhandahålla ljusspektrumet för alla lampor som kommer att levereras.  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla mätvärden för korrelerad färgtemperatur rapporterade i enlighet med CIE 15.  

Om dimring ska användas ska anbudsgivaren tillhandahålla uppgifter om de reglerdon för dimring som föreslås och omfattningen av deras 

dimringsförmåga, som åtminstone ska medge dimring eller släckning på grundval av ett astronomiskt kopplingsur.  

* Enligt upphandlarens specifikationer (eventuellt definierade i TS3 om detta ingår i anbudsinfordran). 
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TS9. Ljusföroreningar som påverkar miljön och stjärnhimlens 

synbarhet 

(G-indexvärdet står i direkt relation till andelen blått ljus och bör 

därför specificeras när ljusföroreningarnas inverkan på djurlivet eller 

stjärnhimlens synbarhet är ett problem.)  

 

I parker, trädgårdar och områden som upphandlaren anser vara 

miljömässigt känsliga ska G-index vara ≥ 1,5*. 

Ett dimringsschema** ska användas för parker och trädgårdar som är 

öppna efter mörkrets infall.  

Ett släckningsschema ska användas som följer parkernas och 

trädgårdarnas stängningstider, när det är relevant. 

Ett dimrings- och/eller släckningsschema** ska användas för andra 

miljömässigt känsliga områden. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla mätdata för G-index***.  

 

* Om det inte går att beräkna G-index kan korrelerad färgtemperatur 

användas som vägledning, med förbehållet att det inte är optimalt att använda 

det som ett mått på blått ljus. Ett G-index på ≥ 1,5 motsvarar i allmänhet (men 

inte alltid) en korrelerad färgtemperatur på ≤ 3 000 K.  

** Enligt upphandlarens specifikationer (eventuellt definierade i TS3 om detta 

ingår i anbudsinfordran). 

*** G-index kan snabbt och lätt beräknas med samma fotometriska data som 

används för att beräkna korrelerad färgtemperatur, med hjälp av ett Excelblad 

TS9. Ljusföroreningar som påverkar miljön och stjärnhimlens 

synbarhet 

(G-indexvärdet står i direkt relation till andelen blått ljus och bör 

därför specificeras när ljusföroreningarnas inverkan på djurlivet eller 

stjärnhimlens synbarhet är ett problem. Upphandlare bör vara 

medvetna om att armaturer som uppfyller detta krav troligen inte 

uppfyller TS1 angående ljusutbyte.)  

 

I parker, trädgårdar och områden som upphandlaren anser vara 

miljömässigt känsliga eller i områden inom 30 km radie från ett optiskt 

astronomiskt observatorium i ett stadsområde eller inom 100 km radie 

från ett större optiskt astronomiskt observatorium, ska G-index vara ≥ 

2,0*. 

Ett dimringsschema** ska användas för parker och trädgårdar som är 

öppna efter mörkrets infall.  

Ett släckningsschema ska användas som följer parkernas och 

trädgårdarnas stängningstider, när det är relevant. 

Ett dimrings- och/eller nedsläckningsschema** ska användas för andra 

miljömässigt känsliga områden eller områden inom en fastställd radie 

från relevanta optiska observatorier. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla mätdata för G-index***.  

 

* Om det inte går att beräkna G-index kan korrelerad färgtemperatur 

användas som vägledning, med förbehållet att det inte är optimalt att använda 
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som finns tillgängligt på följande webbplats: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

det som ett mått på blått ljus. Ett G-index på ≥ 2,0 motsvarar i allmänhet (men 

inte alltid) en korrelerad färgtemperatur på ≤ 2 700 K.  

** Enligt upphandlarens specifikationer (eventuellt definierade i TS3 om detta 

ingår i anbudsinfordran). 

*** G-index kan snabbt och lätt beräknas med samma fotometriska data som 

används för att beräkna korrelerad färgtemperatur, med hjälp av ett Excelblad 

som finns tillgängligt på följande webbplats: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Hållbar belysningsutrustning av god kvalitet: tekniska specifikationer (TS), tilldelningskriterier (AC) och 

klausuler om fullgörande av kontrakt (CPC) 
 

OMRÅDE 

Kriterierna i avsnitt 3.5 gäller specifikt inköp av hållbar vägbelysningsutrustning av god kvalitet för nya belysningsinstallationer, renovering av 

befintliga belysningsinstallationer, efteranpassning av befintliga belysningsinstallationer med nya armaturer, eller efteranpassning av befintlig 

armatur med nya ljuskällor eller reglerdon. 
 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS10. Tillhandahållande av instruktioner 

(Tillämpligt när utrustning och/eller reglerdon i den specifika belysningsinstallationen som avses i anbudsinfordran skiljer sig från den 

standardutrustning som är installerad i övriga delar av det belysningsnät som drivs av upphandlaren.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Anbudsgivaren ska lämna följande information i samband med installation av nya eller renoverade belysningsinstallationer: 

 Demonteringsinstruktioner för armaturer. 

 Instruktioner om hur ljuskällor ska bytas (i förekommande fall) och vilka lampor som kan användas i armaturerna utan att 

energieffektiviteten minskas. 

 Instruktioner om drift och underhåll av reglerdon. 

 För dagsljusavkänning, instruktioner om omkalibrering och justering. 

 För strömbrytare med inbyggd timer, instruktioner om justering av släckningstider samt råd om det bästa sättet att göra detta så att de 

visuella behoven tillgodoses utan att elförbrukningen ökar alltför mycket. 
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Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, styrkt av exempel på de skriftliga instruktioner som kommer 

att tillhandahållas den upphandlande myndigheten om anbudsgivaren tilldelas kontraktet. 
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TS11. Återvinning av avfall 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

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 reglerdon som ska kasseras ska separeras och skickas till återvinning enligt direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet)6. 

Allt annat avfall som kan genereras och som kan återvinnas ska samlas in och lämnas till lämpliga anläggningar. 

 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om avfallshanteringsrutiner och identifiera lämpliga anläggningar där avfall som utgörs av 

eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och annat material som kan återvinnas kan lämnas för sortering, återvinning och 

värmeåtervinning, enligt vad som är lämpligt.  

TS12. Produkters livslängd, reservdelar och garantier  

(De tröskelvärden som anges här är tillämpliga på LED-baserade 

ljuskällor, lampor och armaturer.) 

 

Alla LED-baserade ljuskällor ska ha följande nominella livslängd vid 

25 °C:  

 L96 – 6 000 timmar 

 L70 – 50 000 timmar (prognosvärde) 

TS12. Produkters livslängd, reservdelar och garantier  

(De tröskelvärden som anges här är tillämpliga på LED-baserade 

ljuskällor, lampor och armaturer.) 

 

Alla LED-baserade ljuskällor ska ha följande nominella livslängd vid 

25 °C:  

 L96 – 6 000 timmar 

 L70 – 100 000 timmar (prognosvärde) 

                                                           
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (omarbetning) (EUT 

L 197, 24.7.2012, s. 38). 
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 C0 – 3 000 timmar eller C10 – 6 000 timmar 

 C50 – 50 000 timmar (prognosvärde) 

Reparation eller tillhandahållande av reservdelar till LED-moduler som 

slutar fungera (abrupt bortfall) ska omfattas av garanti under fem år från 

installationsdagen.  

 

Kontroll: 

Testdata gällande ljuskällornas bibehållna ljusflöde ska tillhandahållas 

från ett laboratorium som är ackrediterat av International Laboratory 

Accreditation Cooperation och som uppfyller kraven enligt IES LM-80* 

för faktiska data och IES TM-21* för prognosdata. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av den minst femåriga 

garantin som ska undertecknas vid tilldelning av kontraktet.  

Kontraktsinnehavaren ska tillhandahålla en kopia av garantin som ska 

gälla om anbudet vinner och tillhandahålla kontaktuppgifter (åtminstone 

telefonnummer och e-postadress) för hantering av eventuella frågor eller 

anspråk.  

För tydlighets skull ska garantin åtminstone omfatta kostnader för 

reparation eller utbyte av felaktiga LED-moduldelar inom en rimlig tid 

efter anmälan av felet (som ska definieras av upphandlaren i 

anbudsinfordran), antingen direkt eller via utsedda ombud. Reservdelar 

bör vara desamma som originaldelarna, men om detta inte är möjligt får 

likvärdiga reservdelar som uppfyller samma funktioner på samma eller 

högre prestandanivå användas.  

 C0 – 3 000 timmar eller C10 – 6 000 timmar 

 C50 – 100 000 timmar (prognosvärde) 

Reparation eller tillhandahållande av reservdelar till LED-moduler som 

slutar fungera (abrupt bortfall) ska omfattas av garanti under sju år från 

installationsdagen.  

 

Kontroll: 

Testdata gällande ljuskällornas bibehållna ljusflöde ska tillhandahållas 

från ett laboratorium som är ackrediterat av International Laboratory 

Accreditation Cooperation och som uppfyller kraven enligt IES LM-

80* för faktiska data och IES TM-21* för prognosdata. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av den minst sjuåriga 

garantin som ska undertecknas vid tilldelning av kontraktet.  

Kontraktsinnehavaren ska tillhandahålla en kopia av garantin som ska 

gälla om anbudet vinner och tillhandahålla kontaktuppgifter 

(åtminstone telefonnummer och e-postadress) för hantering av 

eventuella frågor eller anspråk.  

För tydlighets skull ska garantin åtminstone omfatta kostnader för 

reparation eller utbyte av felaktiga LED-moduldelar inom en rimlig tid 

efter anmälan av felet (som ska definieras av upphandlaren i 

anbudsinfordran), antingen direkt eller via utsedda ombud. Reservdelar 

bör vara desamma som originaldelarna, men om detta inte är möjligt får 

likvärdiga reservdelar som uppfyller samma funktioner på samma eller 

högre prestandanivå användas.  
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Garantin ska inte täcka följande: 

a) Felfunktion på grund av vandalism, olyckshändelse eller extrema 

väderhändelser. 

b) Lampor eller armaturer som fungerat under en avsevärd tid under 

onormala förhållanden (t.ex. använts med fel systemspänning), om 

detta kan bevisas av kontraktsinnehavaren. 

* Uppdateras till LM-84 och TM 28 när dessa versioner offentliggörs. 

 

Garantin ska inte täcka följande: 

a) Felfunktion på grund av vandalism, olyckshändelse eller extrema 

väderhändelser. 

b) Lampor eller armaturer som fungerat under en avsevärd tid under 

onormala förhållanden (t.ex. använts med fel systemspänning), om 

detta kan bevisas av kontraktsinnehavaren. 

* Uppdateras till LM-84 och TM 28 när dessa versioner offentliggörs. 

 

TS13. Reparation 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Anbudsgivaren ska se till att det är praktiskt genomförbart för en yrkesperson att komma åt komponenter (t.ex. ljuskälla, lampa, LED-modul, 

drivdon) efter det att armaturen har tagits i drift. 

Alla komponenter måste vara identifierbara, tillgängliga och kunna tas bort utan att komponenten eller armaturen skadas.  

Komponenterna ska kunna bytas på plats (dvs. på armaturens monteringshöjd), utan verktyg (dvs. plug-and-play) eller med någon av följande typer 

av verktyg: 

– spårskruvmejsel, krysspårmejsel (pozidriv, phillips), torxnyckel, insexnyckel eller skruvnyckel. 

 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en teknisk manual med en sprängskiss över armaturen som visar de delar som går att komma åt och byta ut. De 

delar som omfattas av serviceavtal enligt garantin måste också anges. 
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TS14. Kapslingsklass (IP-klass) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Armaturer för vägar av M- och C-klass ska ha ett optiskt system med kapslingsklass IP65 eller högre, beroende på lokala förhållanden.  

Armaturer för vägar av P-klass ska ha ett optiskt system med kapslingsklass IP55 eller högre, beroende på lokala förhållanden. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla tekniska specifikationer som visar att kriteriet uppfylls i enlighet med IEC 60598-1 punkt 9.   

 

Anmärkning: Testningen av skyddet mot inträngande av damm, fasta föremål och vatten som specificeras i IEC 60598-1 är inte helt identisk med testningen 

enligt IEC 60529 på grund av vägbelysningsarmaturernas tekniska särdrag. En förklaring till kapslingsklassernas IP-nummer finns i bilaga J till standarden. 

TS15. Felbenägenhet hos reglerdon 

Den specificerade felbenägenheten hos reglerdonen ska vara lägre än 

0,2 % per 1 000 timmar och täckas av åtta års garanti för reglerdon. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med 

ovannämnda felbenägenhet hos alla reglerdon denne har för avsikt att 

leverera. Intyget ska styrkas med resultat från relevanta 

TS15. Felbenägenhet hos reglerdon 

Den specificerade felbenägenheten hos reglerdonen ska vara lägre än 

0,1 % per 1 000 timmar och täckas av tio års garanti för reglerdon. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med 

ovannämnda felbenägenhet hos alla reglerdon denne har för avsikt att 

leverera. Intyget ska styrkas med resultat från relevanta 
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testningsförfaranden enligt branschstandard.   

 

testningsförfaranden enligt branschstandard.   

TS16. Märkning av LED-armatur 

(Tillämpligt när ny LED-armatur installeras.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

De armaturer som anbudsgivaren föreslår ska åtminstone vara försedda med följande information: 

 Tillverkarens namn, kod, serienummer och tillverkningsdatum. 

 Uppgiven ineffekt. 

 Ljusflöde vid 25 °C. 

 Uppljusandel. 

 CIE-flödeskoder. 

 Korrelerad färgtemperatur. 

 G-index. 

 Uppgift om teknik för reglerdon för dimring (i tillämpliga fall). 

Informationen bör finnas i armaturen och om möjligt i någon del av stolpen som är tillgänglig från marken. Anbudsgivaren bör ange exakt hur 

denna information kommer att framgå (t.ex. på en etikett med en QR-kod, en etikett med skriftlig information eller en graverad metallplatta). 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett prov eller en beskrivning av den märkning som armaturen ska förses med om anbudet antas. 
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TILLDELNINGSKRITERIER 

AC3. Förlängd garanti 

(Gäller TS12.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Upp till X poäng ska tilldelas anbudsgivare som kan erbjuda inledande garantier som går utöver de minsta garantiperioder som anges i TS12 och för 

vilka kostnaderna redan inkluderas i anbudspriset. Poäng ska tilldelas i proportion till hur lång tid garantiperioden överstiger minimikraven, enligt 

följande: 

 Minimikrav + 1 år: 0,2X poäng. 

 Minimikrav + 2 år: 0,4X poäng. 

 Minimikrav + 3 år: 0,6X poäng. 

 Minimikrav + 4 år: 0,8X poäng. 

 Minimikrav + 5 år eller mer: X poäng. 

Anbudsgivarna kan också välja att lämna offert på förlängda garantier som inte ingår i anbudspriset, men i så fall ska inga poäng tilldelas för detta. I 

sådana fall ska inga betalningar för förlängd garanti krävas innan det sista året som den inledande garantin gäller, varefter upphandlaren ska betala 

årligen till kontraktsinnehavaren i början av varje år som garantin förlängs.  

Upphandlaren ska dessutom ha möjlighet att anta eller avvisa erbjudande om förlängd garanti fram till det sista året som den inledande garantin 

gäller. Kostnaden för den förlängda garantin ska ändå vara den som ursprungligen offererades, plus inflationen. 
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KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC7. Åtagande om återvinning av avfall och transport till lämpliga anläggningar 

(Gäller TS11.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Kontraktsinnehavaren ska tillhandahålla ett schema över avfallsinsamlingen under projektet. Dessutom ska kontraktsinnehavaren lämna detaljerad 

information om eventuell sortering som utförts innan transport till de lämpliga anläggningar som identifierats i det ursprungliga anbudet eller till 

andra lämpliga anläggningar där avfallet kan sorteras, bearbetas, återvinnas och om så är lämpligt förbrännas för värmeåtervinning. 

Leveransfakturor ska lämnas in som bevis för leveransen. 

 

 

CPC8. Märkning av LED-armatur 

(Gäller TS16.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Kontraktsinnehavaren ska åta sig att tillhandahålla märkning till den armatur som levereras med åtminstone den information som specificeras i 

TS16. 
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3 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV TRAFIKSIGNALER 
 

3.1 Tekniska specifikationer (TS) och tilldelningskriterier (AC) 
 

OMRÅDE 

Kriterierna i avsnitt 4.1 gäller specifikt upphandling av belysningsutrustning för trafiksignaler och kostnaderna för drift och underhåll av denna 

under en definierad tidsperiod.  

 

 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS1. Livscykelkostnader (LCC) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Livscykelkostnader ska beräknas på grundval av de specifikationer som fastställs av upphandlaren, vilka bör omfatta följande: 

 Tidsperioden (t.ex. åtta år). 

 En inventering av de trafiksignaler som behövs (t.ex. röda, gula och gröna runda ljussignaler, gröna pilsignaler, stopp- och gåsignaler för 

fotgängare). 

 Genomsnittlig grad av belastning för varje trafiksignal (t.ex. röd signal 55 %, gul signal 2 %, grön signal 43 %). 

 Elpriset (t.ex. 0,12 euro/kWh). 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande uppgifter för att komplettera beräkningen av livscykelkostnader: 
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 Tidsperiod under vilken ljuskällorna omfattas av garanti vid abrupt bortfall. 

 Ljuskällans nominella livslängd (dvs. den förväntade tiden innan ljuskällans ljusflöde har minskat 70 % av det ursprungliga ljusflödet). 

 Inköpskostnad för ljuskällor (både inledningsvis och vid eventuellt byte av ljuskällor under den definierade tidsperioden). 

 Inköpskostnad för eventuella kompletterande element. 

 Inköpskostnad för eventuella stolpar, stolpfundament och nya elektriska ledningar. 

 Installationskostnader (antalet arbetstimmar multiplicerat med arbetskraftskostnaden, plus kostnader för lyftutrustning osv.).  

Kontroll: 

Upphandlaren ska förse anbudsgivarna med ett vanligt kalkylbladsbaserat underlag för beräkning av livscykelkostnader där den information som 

ska tillhandahållas av upphandlaren finns inskriven.  

Anbudsgivaren ska lämna en kopia av det ifyllda kalkylbladet, tillsammans med en försäkran om att de angivna kostnaderna gäller åtminstone under 

en fastställd tidsperiod, som omfattar den ursprungliga tidsplanen för genomförandet av kontraktet efter det att kontraktet tilldelats. 
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TS2. Produkters livslängd, reservdelar och garantier  

(De tröskelvärden som anges här är tillämpliga på LED-baserade 

ljuskällor, lampor och armaturer.) 

 

Alla LED-baserade ljuskällor ska ha följande nominella livslängd vid 

25 °C:  

 L96 – 6 000 timmar 

 L70 – 50 000 timmar (prognosvärde) 

 L0C0 – 3 000 timmar eller C10 – 6 000 timmar 

 C50 – 50 000 timmar (prognosvärde) 

Reparation eller tillhandahållande av reservdelar till LED-moduler som 

slutar fungera (abrupt bortfall) ska omfattas av garanti under fem år från 

installationsdagen.  

 

Kontroll: 

Tester och kontroller ska utföras av ett laboratorium som är ackrediterat 

av International Laboratory Accreditation Cooperation och som 

uppfyller kraven enligt IES LM-80* för faktiska data och IES TM-21* 

för prognosdata. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av den minst femåriga 

garantin som ska undertecknas vid tilldelning av kontraktet.  

Kontraktsinnehavaren ska tillhandahålla en kopia av garantin som ska 

TS2. Produkters livslängd, reservdelar och garantier  

(De tröskelvärden som anges här är tillämpliga på LED-baserade 

ljuskällor, lampor och armaturer.) 

 

Alla LED-baserade ljuskällor ska ha följande nominella livslängd vid 

25 °C:  

 L96 – 6 000 timmar  

 L70 – 100 000 timmar (prognosvärde) 

 L0C0 – 3 000 timmar eller C10 – 6 000 timmar 

 C50 – 100 000 timmar (prognosvärde) 

Reparation eller tillhandahållande av reservdelar till LED-moduler som 

slutar fungera (abrupt bortfall) ska omfattas av garanti under sju år från 

installationsdagen. 

 

Kontroll: 

Tester och kontroller ska utföras av ett laboratorium som är ackrediterat 

av International Laboratory Accreditation Cooperation och som 

uppfyller kraven enligt IES LM-80* för faktiska data och IES TM-21* 

för prognosdata. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av den minst sjuåriga garanti 

som ska undertecknas vid tilldelning av kontraktet.  

Kontraktsinnehavaren ska tillhandahålla en kopia av garantin som ska 
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gälla om anbudet vinner och tillhandahålla kontaktuppgifter (åtminstone 

telefonnummer och e-postadress) för hantering av eventuella frågor eller 

anspråk.  

För tydlighets skull ska garantin åtminstone omfatta kostnader för 

reparation eller utbyte av felaktiga LED-moduldelar inom en rimlig tid 

efter anmälan av felet (som ska definieras av upphandlaren i 

anbudsinfordran), antingen direkt eller via utsedda ombud. Reservdelar 

bör vara desamma som originaldelarna, men om detta inte är möjligt får 

likvärdiga reservdelar som uppfyller samma funktioner på samma eller 

högre prestandanivå användas.  

Garantin ska inte täcka följande: 

a) Felfunktion på grund av vandalism, olyckshändelse eller extrema 

väderhändelser. 

b) Lampor eller armaturer som fungerat under en avsevärd tid under 

onormala förhållanden (t.ex. använts med fel systemspänning), om 

detta kan bevisas av kontraktsinnehavaren. 

* Uppdateras till LM-84 och TM 28 när dessa versioner offentliggörs. 

gälla om anbudet vinner och tillhandahålla kontaktuppgifter (åtminstone 

telefonnummer och e-postadress) för hantering av eventuella frågor eller 

anspråk.  

För tydlighets skull ska garantin åtminstone omfatta kostnader för 

reparation eller utbyte av felaktiga LED-moduldelar inom en rimlig tid 

efter anmälan av felet (som ska definieras av upphandlaren i 

anbudsinfordran), antingen direkt eller via utsedda ombud. Reservdelar 

bör vara desamma som originaldelarna, men om detta inte är möjligt får 

likvärdiga reservdelar som uppfyller samma funktioner på samma eller 

högre prestandanivå användas.  

Garantin ska inte täcka följande: 

a) Felfunktion på grund av vandalism, olyckshändelse eller extrema 

väderhändelser. 

b) Lampor eller armaturer som fungerat under en avsevärd tid under 

onormala förhållanden (t.ex. använts med fel systemspänning), om 

detta kan bevisas av kontraktsinnehavaren. 

* Uppdateras till LM-84 och TM 28 när dessa versioner offentliggörs. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC1. Lägst livscykelkostnader 

(Gäller TS1.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Upp till X poäng ska tilldelas den anbudsgivare vars anbud har de lägsta livscykelkostnaderna.  
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Poäng ska tilldelas de övriga anbudsgivarna i proportion till hur deras livscykelkostnader förhåller sig till den lägsta livscykelkostnaden enligt 

följande formel: 

 

𝑃𝑜ä𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑛𝑏𝑢𝑑𝑠𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝐿ä𝑔𝑠𝑡 𝐿𝐶𝐶 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑏𝑢𝑑

𝐴𝑛𝑏𝑢𝑑𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒 𝐴: 𝑠 𝐿𝐶𝐶
 

 

Kontroll: 

När alla anbud har inkommit ska upphandlaren kunna avgöra vilken anbudsgivare som erbjuder de lägsta livscykelkostnaderna och använda dessa 

uppgifter för att kunna fastställa hur många poäng som ska tilldelas varje anbudsgivare. 

AC2. Förlängd garanti 

(Gäller TS2.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Upp till X poäng ska tilldelas anbudsgivare som kan erbjuda inledande garantier som går utöver de minsta garantiperioder som anges i TS2 och för 

vilka kostnaderna redan inkluderas i anbudspriset. Poäng ska tilldelas i proportion till hur lång tid garantiperioden överstiger minimikraven, enligt 

följande: 

 Minimikrav + 1 år: 0,2X poäng. 

 Minimikrav + 2 år: 0,4X poäng. 

 Minimikrav + 3 år: 0,6X poäng. 

 Minimikrav + 4 år: 0,8X poäng. 

 Minimikrav + 5 år eller mer: X poäng. 

Anbudsgivarna kan också välja att lämna offert på förlängda garantier som inte ingår i anbudspriset, men i så fall ska inga poäng tilldelas för detta. I 

sådana fall ska inga betalningar för förlängd garanti krävas innan det sista året som den inledande garantin gäller, varefter upphandlaren ska betala 

årligen till kontraktsinnehavaren i början av varje år som garantin förlängs.  
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Upphandlaren ska dessutom ha möjlighet att anta eller avvisa erbjudande om förlängd garanti fram till det sista året som den inledande garantin 

gäller. Kostnaden för den förlängda garantin ska ändå vara den som ursprungligen offererades, plus inflationen. 

 

AC3. Reglerdon för dimring 

(Tillämpligt på alla anbudsinfordringar, om det inte är uppenbart att reglerdon för dimring skulle leda till en högre totalkostnad för 

ägandeskapet. Upphandlare bör tydligt ange önskad dimringsprestanda i anbudsinfordran.) 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier.) 

 

Poäng ska tilldelas anbudsgivare som specificerar ljuskällor och armaturer med fullt fungerande reglerdon för dimring som kan programmeras för 

dimring under perioder med låg användning av vägen nattetid. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation från tillverkarna av de ljuskällor och armaturer som anbudsgivaren föreslår ska användas, som 

visar att de är kompatibla med reglerdon för dimring.  

Dokumentationen ska också omfatta en effektkurva som visar ljusflöde i förhållande till energiförbrukning, uppgifter om maximal dimringsförmåga 

och instruktioner om hur reglerdonet programmeras och omprogrammeras. 
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4 LIVSCYKELKOSTNADER 
 

Livscykelkostnader (LCC) är en mycket viktig faktor för vägbelysning. Den största delen av livscykelkostnaden för traditionella urladdningslampor 

med hög intensitet (HID-teknik) har alltid varit elförbrukningen under användningsfasen. LED-tekniken är effektivare, men har också högre 

anskaffningskostnader, även om priset har minskat snabbt under de senaste fem åren. Därför måste de upphandlande myndigheterna kunna fatta de 

beslut som objektivt sett är de bästa ur ett ekonomiskt perspektiv. Frågan är särskilt viktig då byte från urladdningslampor med hög intensitet till LED i 

vägbelysningsinstallationer oftast innebär kostnader som överstiger en offentlig myndighets årliga budget för vägbelysning. Att kunna påvisa lägre 

livscykelkostnader kan därför i praktiken bli ett krav för att få finansiering till ett byte till LED-belysning. 

Ett antal jämförelser av livscykelkostnader har gjorts i några städer i USA, där man börjat använda LED-teknik för vägbelysning. Nedan redovisas 

några av dessa kortfattat. 

 Staden Portland investerade 18,5 miljoner US-dollar för att ersätta 45 000 högtrycksnatriumlampor (HPS) med LED-lampor med 50 % mindre 

energiförbrukning. Det ledde till besparingar på 1,5 miljoner US-dollar per år tack vare minskade energi- och underhållskostnader. Det 

motsvarar en återbetalningstid på åtta år när man även faktorerar in diskonteringssatserna (Portland, 2015). 

 Staden Los Angeles investerade 57 miljoner US-dollar för att ersätta 140 000 HPS-lampor med LED-lampor med 63 % lägre energiförbrukning 

(Los Angeles, 2013). Från början räknade man med att energibesparingen skulle vara omkring 40 %, men framstegen inom LED-tekniken 

innan projektet genomfördes ledde till ännu större besparingar. I studien konstaterades också snabbt minskande enhetskostnader (t.ex. minskade 

kostnaden från 495 till 309 US-dollar mellan mars och september 2012). Man förväntar sig nu årliga besparingar på 2,5 miljoner US-dollar bara 

i underhållskostnader tack vare att LED-lampor har en mindre felbenägenhet (0,2 % för LED, att jämföra med 10 % för HPS). Tillsammans 

med 7,5 miljoner US-dollar mindre i elkostnader blir den årliga besparingen 10 miljoner US-dollar vilket skulle ge en återbetalningstid på 

mellan fem och sex år. I studien manades dock till försiktighet vid upphandlingen av LED-lösningar, då det visade sig att bara 84 av 244 LED-

enheter uppfyllde de kvalitetsspecifikationer som Bureau of Street Lighting anger på sin webbplats (BSL, 2018). 

 I Charlotte County beräknades 2016 kostnaderna för att byta 2 145 lampor från HPS till LED. De befintliga underhållskostnaderna beräknades 

till mellan 28 och 55 US-dollar per lampa, beroende på typ. Energikostnaden för en HPS-lampa var omkring 12 US-dollar/månad och för en 

LED-lampa beräknades den vara 6 US-dollar/månad (dvs. 50 % mindre). De nuvarande kostnaderna för energi och underhåll (för HPS-lampor) 

är 310 000 respektive 80 000 US-dollar. Kostnaderna som angavs för de olika typerna av armatur var följande: ”cobra head”-armatur (HPS 345 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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US-dollar, LED 780 US-dollar) och dekorativ armatur (HPS 1 200 US-dollar, LED 1 800 US-dollar). Man antog att HPS-lamporna skulle 

behöva bytas vart femte år, att LED-drivdonet (150 US-dollar) också skulle behöva bytas vart femte år och att den optiska LED-modulen (750 

US-dollar) skulle behöva bytas vart tjugonde år. Slutsatsen blev att kostnaderna för HPS och LED var ungefär desamma över en 20-årsperiod, 

men att de sjunkande kostnaderna för LED snart skulle göra detta till det mest ekonomiska alternativet. 

 I en rapport från 2012 räknade man i staden Chanhassen (Minnesota) med återbetalningstider på 8–12 år för byte från urladdningslampor med 

hög intensitet (HID) till LED-lampor (Swanson and Carlson, 2012). Livstider på 6 år (21 000 timmar) respektive 22 år (78 000 timmar) 

beräknades för HID-lampor respektive LED-lampor (baserat på en drifttid på 3 550 timmar/år). Rapportens författare fann att priserna för inköp 

av LED-armaturer varierade mycket beroende på vilket ljusutbyte som krävdes, beställningens storlek och leveranskedjans längd. För partier på 

500 armaturer varierade priserna mellan 250 och 1 325 US-dollar per LED-armatur. En ny HPS-lampa beräknades kosta 11 US-dollar och en 

ny stolpe 800 US-dollar. Kostnaderna för att installera en ny HPS-lampa eller en ny LED-armatur beräknades till 110 US-dollar och installation 

av en ny stolpe till 1 500 US-dollar. En energibesparing på 60 % beräknades för LED och den totala servicekostnaden för LED under 22 år 

uppskattades till 220 US-dollar. Olika diskonteringssatser på 2 %, 4 % och 8 % tillämpades, elpriset antogs vara 0,046 US-dollar/kWh och tre 

olika leasingpriser beaktades. I nästan alla fallen var LED-alternativet billigare än HID-alternativet ur ett LCC-perspektiv. LED-alternativet 

blev mindre attraktivt ju högre diskonteringssats som användes. 

 I staden Phoenix beräknades 2013 kostnaderna för att byta nästan 95 000 HPS-lampor till LED (Silsby, 2013). Man jämförde HPS-lampor med 

LED över en tioårsperiod enligt följande parametrar: energikostnader per ljuskälla per år (HPS 72,36 US-dollar, LED 32,88 US-dollar); 

kostnader för armatur (HPS 250 US-dollar, LED 475 US-dollar); installation av armatur (HPS 29 US-dollar, LED 29 US-dollar) och lampornas 

livslängd (HPS 20 000 timmar, LED 50 000 timmar). Sammanfattningsvis fann man att LED-belysningen var omkring 20 % billigare över en 

10-årsperiod. För staden Phoenix del innebar det en besparing på omkring 5 miljoner US-dollar när väl hela systemet var utbytt. Man räknade 

med en enkel återbetalningstid på nio år för en investering på 1 miljon US-dollar i LED.  

Flera exempel på olika upphandlingsscenarier har bifogats i den tekniska bilagan IV till den tekniska rapport som åtföljer dessa kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling. I scenarierna används den svenska upphandlingsmyndighetens verktyg för beräkning av livscykelkostnader. För 

den som är intresserad av att se fler exempel på beräkningar av livscykelkostnader vid upphandling av vägbelysning rekommenderas den tekniska 

rapporten.  

 

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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5 TEKNISK BILAGA I REFERENSVÄRDEN FÖR PDI OCH AECI 

 
År 

Ambitionsnivå (kärnkriterier/utvidgade kriterier) och vägbredd (som ska upplysas) 
Kärn. Utv. Kärn. Utv. Kärn. Utv. Kärn. Utv. Kärn. Utv. Kärn. Utv. 

≤ 5 m ≤ 5 m 5–6 m 5–6 m 6–7m 6–7m 7–8 m 7–8 m 8–9 m 8–9 m ≥ 9 m ≥ 9 m 

Referensvärden PDI 
W · lx-1· m-2 

=1 / (ljusutbyte x bibehållningsfaktor 
x rumsverkningsgrad) 

2018–
2019 

0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020–
2021 

0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022–
2023 

0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

Basvärden AECI  
kWh · m-2 · år-1 · lx-1 

(I princip PDI · 0,001 kW/W · 4015 
t/år och · dimringsfaktor 1,00 [kärn.] 

eller 0,73 [utv.]) 

2018–
2019 

0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020–
2021 

0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022–
2023 

0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Faktiska 
referensvärden för 

AECI, dvs. basvärdena 
ovan multiplicerade 

med 
belysningsstyrkan 

(lux).  
 

*Värdena för C0 eller C1 
måste kunna uppfylla 
AECI baserat på 20 lux 

(t.ex. genom bättre 
dimring). 

 
Observera att för vägar 

av M-klass måste 
luminansen specificeras, 

och den kommer att 
påvekars av vägytans 

C0*, C1*, C2  
(genomsnitt 

20 lux) 

2018–
2019 

1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020–
2021 

1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022–
2023 

1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3/P1 
(genomsnitt 

15 lux) 

2018–
2019 

1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020–
2021 

1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022–
2023 

1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4/P2 
(genomsnitt 

10 lux) 

2018–
2019 

0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020–
2021 

0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022–
2023 

0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5/P3 
2018–
2019 

0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 
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reflektivitet (luminans = 
belysningsstyrka x 

reflektivitet). 

(genomsnitt 
7,5 lux) 

2020–
2021 

0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022–
2023 

0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(genomsnitt 

5 lux) 

2018–
2019 

0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020–
2021 

0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022–
2023 

0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(genomsnitt 

3 lux) 

2018–
2019 

0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020–
2021 

0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022–
2023 

0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(genomsnitt 

2 lux) 

2018–
2019 

0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020–
2021 

0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022–
2023 

0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 

Skillnaderna i PDI-värden för de olika åren grundas på en stegvis ökning av armaturernas ljusutbyte som LED-industrin förväntas leverera, eller 17 lm/W vartannat år mellan 2018 
och 2023. Ingångsvärdena (2018) för armaturens ljusutbyte är 120 lm/W (kärnkriterium) och 130 lm/W (utvidgat kriterium). En förenklad beräkning av referensvärdena för PDI 
har gjorts där PDI = 1/(armaturens ljusutbyte x bibehållningsfaktor x rumsverkningsgrad). 

För alla referensvärden för PDI har en bibehållningsfaktor (MF) på 0,85 använts. Värdena för rumsverkningsgrad (R) varierar i förhållande till vägbredden och kriteriernas 
ambitionsnivå enligt följande: 

Kärnkriterier/utvidgade kriterier: ≤ 5 m bredd (R=0,42/0,5); 5–6 m bredd (R=0,49/0,55); 6–7 m bredd (R=0,56/0,6); 7–8 m bredd (R=0,63/0,7); 8–9 m bredd (R=0,7/0,75); ≥ 
9 m bredd (R=0,7/0,75).  

 


