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Förord 
För att förvalta befintliga anläggningar har saknats en dokumenterad 
strategi med uttalad inriktning och målsättning. 
  
Enheten för statlig väghållning gav (hösten 2001) 
KU/Vägavdelningen uppdraget att ta fram en belysningsstrategi till 
hösten 2003. När Vägverket i Borlänge omorganiserades till ny 
organisation 1 januari, 2003, övertog HKm beställningen som Sted 
fick slutföra  2004. 
 
Arbetsgruppen 
 
Stefan Jonsson projektledare  Sted 
Hans Andersson sekreterare  VSÖvn 
Stefan Lundh    VVÄtr 
Harry Pers    VMte 
Leif Eklöf    VSTvn 
Peter Aalto    Ssau 
S-O Lundkvist   VTI 
 
Arbetsgruppen har tagit ytterligare hjälp i vissa frågor från 
sakkunniga utanför Vägverket. 
 
Styrgruppen 
 
Jan Ölander    HKm 
Bengt Skagersjö         Svenska Kommunförbundet 
Håkan Wilhelmsson   VMte 
Nils-Erik Schmidt   VSÖs 
 
 
 

Upplägg 
Strategin är uppbyggd på fem inriktningar. För varje inriktning har 
det identifierats och beskrivits ett antal problemområden. Inom 
problemområdena tas fram konkreta projekt som ska hjälpa till att 
uppfylla strategin. Projekten prioriteras i en handlingsplan som 
revideras av HK med jämna mellanrum.  
Det saknas dock projektförslag för vissa problemområden och dessa 
områden bör ses över i samband med upprättande av handlingsplan. 
 
Inom Svenska Kommunförbundet pågår framtagning av en 
belysningsstrategi med arbetsnamn ”Stadens Ljus”. 
 
 
Stefan Jonsson, Sted  
Projektledare
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Strategisk översikt 
Syfte och övergripande mål 
Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare 
förvaltning1 av Vägverkets belysningsanläggningar och ge förslag 
till åtgärder där bl.a. följande frågeställningar har behandlats: 
• Förslag till revidering av Vägverkets nuvarande regelverk för 

vägbelysningsanläggningar som berör drift- och 
underhållsåtgärder. 

• Vägverkets ansvar som väghållare för vägbelysningsanordningar 
• Drift- och underhållsmässiga effektiviseringsmöjligheter. 
• Miljöfrågor kring vägbelysning – t.ex. minskad 

energiförbrukning och grön el. 
• Förslag till framtida kompetensbehov. 
• Förslag till framtida utvecklingsbehov. 
 
Belysningsstrategins övergripande målsättning är:  
• Minskad elförbrukning med 20 % för belysningen med 

bibehållen trafiksäkerhet. 
• Använda ny teknik för att effektivisera och utveckla DoU av 

belysning. 
• Ombesörja att rätt kompetens finns. 
• Säkerställa att kraven på elsäkerhet uppfylls. 
 
Besparingspotential finns inom: 
• Effektreducering. 
• Borttagande av belysningsanläggningar. 
• Ändrad utformning vid reinvesteringar ex. ökat stolpavstånd. 
                                                 
1 Frågor som handlar om utformning hänförs i stor utsträckning till Vägars och 
Gators Utformning (VGU). 

• Anpassad eltariff. 
• Anpassad abbonemangssäkring. 
• Optimerade brinntider. 
• Energieffektiva armaturer vid investeringsåtgärder. 
• Belysningsåtgärder i samband med andra arbeten. 

 

Inriktningar 
Vägverkets strategi för tioårsperioden 2005-2014 baseras på fem 
inriktningar, som tillsammans ska driva verksamheten i rätt riktning, 
se Figur 1. De fem inriktningarna är: 
 
Regelverk - Utarbeta och fastställa regler och normer för  
förvaltning av vägbelysning. 
 
Kompetens - Vägverket, entreprenörer och konsulter ska ha rätt 
kompetens. 
 
Miljö - Vägbelysning ska vara utformad för minsta miljöpåverkan 
 
Jämställdhet - Fastställda kriterier för när belysning bör införas 
med hänsyn till jämställdhetsmålet och trygghetsfrågan 
 
FUD - Forskning mot bästa effekt/nytta för trafikanter och 
väghållare 
 
Var och en av de fem inriktningarna består av ett antal 
problemområden. Problemområdena pekar ut var Vägverket ska 
satsa förvaltnings- och forskningsresurser för att bli bättre. 
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 Figur 1. Figuren visar belysningsstrategin schematiskt med de olika inriktningarna med tillhörande problemområden som 

skall mynna ut i en handlingsplan för att uppnå de övergripande målen. 
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Inriktningar och problemområden 
Inriktning 1 

Regelverk – Utarbeta och fastställa regler och normer 
för  förvaltning av vägbelysning 
Inriktningen omfattar problemområde 1:1 - 1:6 nedan. 
 
Problemområde 1:1 Vägverket ska uppfylla kraven på 
elsäkerhet. 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ålägger Vägverket skyldigheter som 
anläggningsinnehavare. Kunskaperna om föreskrifterna inom verket 
behöver ökas och rutiner för hur vi ska klara detta behöver tas fram. 
 
Problemområde 1:2 Effektiv förvaltning och upphandling av 
vägbelysningsanläggningar. 
Allmän Teknisk Beskrivning (ATB) saknas för belysning vilket 
innebär att regioner sköter upphandling av DoU efter egna 
riktlinjer.  
Det saknas enhetliga upphandlingsdokument idag. Regionerna gör 
på olika sätt och det skapar oklarheter hos konsulter, entreprenörer 
såväl som internt inom Vägverket. Funktionskrav bör accentueras.  
Enhetliga definitioner och begrepp behöver utarbetas för att 
underlätta diskussioner inom Vägverket samt gentemot konsulter och 
entreprenörer. 
Det saknas idag preciserade beskrivningar på energieffektiva och 
funktionella drift- och underhållsrutiner/strategier. Optimering 
(exempelvis RCM= Reliability Centered Maintenance).  
Dokumentera och sprida ”goda exempel” via intranät mm. avseende 
vägbelysningsanläggningar och anläggningar för visuell ledning. 
 

Problemområde 1:3 Estetiskt och funktionellt utformad 
vägbelysning med god visuell miljö och säkerhet. 
Det saknas tydliga krav på att olika vägmiljöer behöver olika typer 
av belysning. Det finns uttryckt att belysningsnivåer ska anpassas, 
men även den visuella upplevelsen bör klargöras. Jämför 
självförklarande väg. 
 
Problemområde 1:4 Elnätbolagens tariffsättning. 
Vägverket betalar idag efter olika taxor som inte kan påverkas. Våra 
vägbelysningsanläggningar är huvudsakligen tända under låglasttid 
varför en speciell vägbelysningstaxa borde finnas, som är lägre än i 
dagsläget.  
 
Problemområde 1:5 Klargöra ansvarsfördelningen mellan 
Vägverket och annan huvudman för vägbelysningsanläggningar 
utmed statliga vägar. 
Vägverkets anläggningar är ofta sammankopplade med andra 
innehavares anläggningar, framför allt kommunerna. Detta medför 
en otydlighet i ansvarsfrågan. Det är även i många fall oklart vem 
som faktiskt äger enskilda belysningsanläggningar. Vägverket har 
ett ansvar för den vägutrustning som finns inom vägområdet. En 
utredning behöver tillsättas som ska belysa omfattningen på 
problemet och föreslå åtgärder.  
 
Problemområde 1:6 Påverka och delta i det nationella och 
europeiska standardiseringsarbetet. 
Ta vara på kunskaper från omvärlden. Utnyttjandet av ny teknik bör 
öka för att klara behov på energieffektivitet, effektivare DoU mm. 
CEN-representant för Sverige på lång sikt bör utredas. Vilka 
standarder kan påverka oss kännbart och vilka 
standardiseringsarbeten kan vi lägga mindre kraft vid? 
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Inriktning 2 

Kompetens - Vägverket, entreprenörer och konsulter 
ska ha rätt kompetens 
Inriktningen omfattar problemområde 2:7 - 2:9 nedan. 
 
Problemområde 2:7 Utbildningar och kompetens inom 
vägbelysningsområdet. 
Vi har få personer i Vägverket med rätt kompetens för att både 
upphandla och förvalta vägbelysningsanläggningar. 
Kompetensprofiler saknas för elsäkerhetsingenjörer och innehavare 
av starkströmsanläggningar. Differentierade utbildningar eller 
information ska erbjudas olika personalkategorier. 
 
Problemområde 2:8 Anläggningsregister för samtliga regioner. 
Vägverkets regioner ska ha obligatoriska data registrerade om sina 
vägbelysningsanläggningar. 
 
Problemområde 2:9 Samarbete mellan Vägverket och aktörer 
på marknaden. 
För att förmedla Vägverkets krav och behov behövs ett organiserat 
samarbete med tillverkare och leverantörer.  
 
 
Inriktning 3 

Miljö - Vägbelysning ska vara utformad för minsta 
miljöpåverkan 
Inriktningen omfattar problemområde 3:10-3:12 nedan. 
 
Problemområde 3:10 Minskad energiförbrukning. 
Ca 20 % energibesparing kan uppnås för: 

- Reinvesteringsobjekt jämfört med befintlig anläggning. 
- För nyinvesteringar jämfört med konventionell 

dimensionering. 
Energibesparing kan bestå av: 

- Effektreducering och armaturbyte. 
- Effektiva styrutrustningar. 
- Optimerade brinntider. 

 
Problemområde 3:11 Utökad användning av miljömärkt el och 
miljövänlig materiel. 
Vägverket har ett sektorsansvar som att gå före och öka användning 
av miljömärkt el. Sträva mot att minska exempelvis kvicksilvret. 
Anpassning ska även ske till lokala miljöförhållanden exempelvis 
korrosionshastighet. 
 
Problemområde 3:12 Minskad miljöpåverkan genom en ökad 
GC-användning. 
För korta resor kan en positiv miljöeffekt uppnås, genom överföring 
från motorfordonstrafik till GC-trafik, med trygg och säker 
lokalisering och bra belysning. 
 

Inriktning 4 

Jämställdhet - Fastställda kriterier för när belysning 
bör införas med hänsyn till jämställdhetsmålet och 
trygghetsfrågan 
Inriktningen omfattar problemområde 4:13 – 4:14 nedan. 
 
Problemområde 4:13 Kriterier för att åstadkomma en trygg 
miljö. 
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Ljussättning av terminaler, hållplatser, parkeringsanläggningar etc., 
så att man får en god överblick över anläggningen.. God belysning 
skapar ökad trygghet. 
Problemområde 4:14 GC-stråkens utformning för en ökad 
användning även under mörker. 
Anpassa belysningen efter hur GC-stråken är lokaliserade. God 
belysning skapar ökad trygghet. 
 

Inriktning 5 

FUD - Forskning mot bästa effekt/nytta för trafikanter 
och väghållare 
Inriktningen omfattar problemområde 5:15 – 5:18 nedan. 
 
Problemområde 5:15 Samspelet mellan vägbelysning – 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och komfort. 
Kunskapen om vilken effekt vägbelysningsstandarden har på 
trafikantbeteendet är liten. Vad innebär exempelvis en halvering av 
luminansnivån för trafikanten för skilda vägtyper?  
Samhällsnyttan av vägbelysning för olika typer av vägar och gator 
är dåligt känd. Exempelvis ska en kartläggning av sambandet mellan 
utnyttjandet av GC-vägar och förekomst av vägbelysning göras. I 
vilken utsträckning överförs fordonstrafik till GC-trafik om 
vägbelysning installeras på GC-stråk? 
Idag krocktestar vi olika typer av utrustning separat, men vi vet för 
lite vad som händer om olika utrustningar är sammankopplade eller 
står inom en utrustnings arbetsbredd. 
Vilka krav ska ställas på vägbelysningen, separatbelysningen och 
vägbeläggningen vid gångpassager    
 

Problemområde 5:16 Utformning och utvärdering av 
demonstrationssträckor.  
Den försöksanläggning med datoriserad styrutrustning, som finns i 
Stockholm ska följas upp med avseende på funktion och 
driftsäkerhet. Vilken potential har införandet av automatiskt 
reglerad vägbelysning på olika vägtyper? Vad skulle sådana 
anläggningar kunna betyda för trafikanterna och för väghållarens 
ekonomi? 
Alternativa utformningar av vägbelysning ska installeras. Dessa, 
tillsammans med befintliga försöksanläggningar, ska dokumenteras 
och utvärderas. Projektet ska fokusera på belysning av 
övergångsställen, trafikplatser och cirkulationsplatser. 
 
Problemområde 5:17 Mätmetoder för funktionskontroll av 
vägbelysning. 
För att möjliggöra kontroll av ställda krav i regelverk måste de 
fysikaliska parametrarna kunna mätas enkelt och praktiskt. Studien 
syftar till att utveckla sådana, helst mobila, metoder för mätning av 
belysningsstyrka och vägyteluminans. Det från vägbelysnings-
armaturerna utsända ljuset reflekteras olika i olika 
vägbeläggningar. Kan dagens vägbeläggningar med någon enkel 
metod klassas med avseende på reflexionsegenskaper? Syftet är att 
kunna inordna beläggningen i någon befintlig standardiserad 
reflexionstabell, för att enkelt kunna beräkna vägyteluminansen då 
belysningsstyrkan är känd. 
 
Problemområde 5:18 Funktionshindrade och äldre trafikanters 
behov av och krav på vägbelysning. 
Med ökad ålder och olika former av funktionshinder behöver ögat 
mer ljus och blir mer bländningskänsligt. Hur ska vägbelysningen 
utformas så att den tillfredsställer även äldres behov? 
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Framtidens väg- och gatubelysning 
Utveckling inom belysningsområdet kommer att ske på alla plan 
under de kommande åren. Intresset för belysning av den offentliga 
miljön har ökat markant på senare år vilket innebär att belysning har 
ett mycket mångfasseterat användningsområde, inte bara som väg-
och gatubelysning. Fler yrkeskategorier har blivit engagerade i 
belysningsfrågor eftersom det finns stora möjligheter att påverka 
både trygghet, jämställdhet, energiåtgång och estetik. 
Effektbelysning av vackra fasader, skulpturer mm i utemiljön 
intresserar många. Belysning på ” rätt plats ” med ”rätt 
belysningsnivå” kommer att prägla framtidens miljö.  
 
Framtidens belysning kommer att vara reglerbar, för att kunna 
anpassas till rådande väder- och trafikförhållanden i stor 
utsträckning. Det finns redan idag testanläggningar som kan 
effektreduceras ända ner till 30 % av installerad effekt och som kan 
styras efter hög- och lågtrafiktid, dimma, snö och andra yttre 
förhållanden. När effektreducerande anläggningar blir ekonomiskt 
tilltalande, kan man förvänta sig en väldigt stor marknad i Sverige.  
 
Nya ljuskällor med bra färgåtergivning och lång livslängd, kommer 
troligen att utvecklas från högtrycksnatrium och metallhallogen till 
nya typer av ljuskällor. Armaturer med förbättrade reflektorer 
kommer att kunna styra ljuset mycket effektivare och försök med 
linsarmaturer kommer kanske att utvecklas till en storsäljare. 
Linssystemet gör att ljuskällor med låga effekter kan användas, vilka 
styr ljuset precis dit man önskar och ger mycket bra ljuskvalité. 
Även nya typer av belysningsstolpar är under utveckling. Dessa 
stolpar är eftergivliga och estetiskt tilltalande. Det finns redan idag 
ett bra sortiment på marknaden, men flera aktörer är på väg in på 

marknaden, t.ex. lanseras nu en ny typ av plaststolpe, som har många 
fördelar. 
 
För t.ex. busshållplatser på landsbygd kan en solcellsdriven armatur 
bli väldigt framgångsrik. Försök har gjorts och den här typen av 
energikälla passar väldigt bra där det är långt till befintliga elnät och 
kostnaderna för elanslutning är höga. Vid busshållplatser på 
landsbygd räcker ofta en ganska låg belysningsnivå. 
 
Dioder har utvecklats väldigt snabbt. De kan idag användas för 
visuell ledning, men är inte tillräckligt effektiva för att ersätta 
vägbelysning. Vid störande omgivningsljus, där det ofta är dimma 
eller liknande, kan diodbelysning användas. Ramper i trafikplatser 
kan ha visuell ledning genom diodljus på kantstolpar. Diodbelysning 
är mycket energieffektiv och har mycket lång livslängd. 
Utvecklingen är snabb och det kan förväntas att dioder inom kort 
kan användas även som belysning.  
 
I det nya regelverket VGU väg- och gatubelysning, har mottot varit  
”God belysning för oskyddade trafikanter och tillräcklig belysning 
för biltrafik”. Det innebär att belysningsnivåerna på vägar och gator 
generellt blir lägre, medan miljöer med oskyddade trafikanter 
kommer att få en högre belysningsnivå än tidigare. 
 
För alla belysningsanläggningar föreslås att ett anläggningsregister 
upprättas för varje region som ska bestå av ett antal obligatoriska 
uppgifter. Det är upp till varje region att utöver de obligatoriska 
uppgifterna samla den information som anses nödvändig för eget 
bruk. 
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Jämställt transportsystem 
I det senaste trafikpolitiska beslutet infördes ett sjätte 
problemområde som avser ett jämställt transportsystem. Det 
övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter. I det långa perspektivet kan 
vägtransportsystemet bidra till ett samhälle där kvinnor och män kan 
leva på ett jämställt sätt. Detta gäller främst trygghetsfrågan när det 
handlar om belysning. I det korta perspektivet kan 
vägtransportsystemet åtminstone utvecklas så att resor som 
genomförs idag underlättas. 
  
Ett jämställt vägtransportsystem består av miljöer som är, och 
upplevs vara, trygga att vistas i. 
Trafiksystemet innehåller trots detta, platser som många upplever 
som otrygga. Förbättrad tillgänglighet ur ett jämställdhetsperspektiv 
kan vara att förbättra de kollektiva färdmedlen med sina terminaler 
och hållplatser. Placering, utformning och utrustning av dessa platser 
har väsentlig betydelse. Likaså vägen till terminalen eller hållplatsen 
är viktig att säkerställa. Parkeringsanläggningar, garage, GC-vägar 
gångtunnlar och broar tillhör också de platser som känns mest 
otrygga enligt undersökningar som gjorts. Ofta beror det på att 
användaren har svårt att överblicka omgivningen, vilket skapar en 
otrygghetskänsla. 
Mörka tunnlar, undanskymda och dåligt belysta platser och 
vägavsnitt, ensliga och dåligt utformade hållplatser och bytespunkter 
undviks inte bara av kvinnor utan även av män, äldre och barn därför 
att de känns otrygga.  
  
Aktiviteter bör lokaliseras och transportsystemet utformas så att barn 
och ungdomar tryggt kan ta sig till och från sina 
fritidssysselsättningar på egen hand. 
  

Jämställdhetsmålet har inneburit en förändring av syftet med 
vägbelysning. Vägverket har hittills anordnat och utformat 
belysningar främst med hänsyn till trafiksäkerhetskriterier. I 
framtiden ska även trygghetsfrågorna vägas in. Detta har lett till att i 
förslaget till utformningsregler för vägbelysning har kriterierna för 
hur belysning ska anordnas och även val av belysningskvalitet 
förändrats. Gång- och cykelstråk, GC-tunnlar och vägar med 
blandtrafik har prioriterats på bekostnad av vägar med 
huvudsakligen biltrafik. Vägverket behöver också ta ställning till om 
utförande och övertagande av belysningar längs statliga vägar som 
behövs främst av trygghetsskäl.  
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Översyn av elansvarsfrågor i Vägverket 
Allmänt 
Vägverket äger genom sina beställarorganisationer samt 
produktionsenheter ett stort antal elanläggningar. Anläggningarna 
utgörs både av högspännings- och lågspänningsanläggningar. 
Vägverket Produktion och i vissa fall Färjerederiet fungerar 
dessutom som el-entreprenör och arbetsgivare för personer som utför 
el-arbeten. Man kan idag konstatera att det finns klara brister i 
organisationerna beträffande elsäkerhetsarbetet. Ansvaret är inte 
tydliggjort det finns heller inga fastställda rutiner för 
anläggningarnas skötsel eller hur säkert el-arbete ska bedrivas. 
 
Till grund för arbetets genomförande och anläggningarnas skötsel 
ligger arbetsmiljölagen och ellagen. Elsäkerhetsansvaret delas upp i 
två huvudområden, anläggningssäkerhet och personsäkerhet.  
För anläggningarnas säkerhet svarar innehavaren av en anläggning. 
Personsäkerheten ska upprätthållas av arbetsgivaren som har 
huvudansvaret för de anställdas säkerhet. 
 
För Vägverkets del betyder det att delegeringar för 
anläggningssäkerhet och personsäkerhet ska delas upp i 
organisationen. Ytterst är det GD eller styrelsen som anses vara 
innehavare och i det här fallet arbetsgivare. GD bör delegera 
ansvaret för personsäkerhet och anläggningssäkerhet enligt 
arbetsmiljölagen och ellagen till cheferna för Vägverket Produktion 
och chefen för Färjerederiet, och ansvaret för anläggningssäkerhet 
enligt ellagen till respektive regionchef. 
 
 

 
 
Arbetsmiljölagen  
 
Arbetsmiljölagen fastställer bl.a. följande 

• Arbetsgivarens skyldighet att åstadkomma en god och 
säker arbetsmiljö 

• Krav för personalen beträffande användandet av 
personlig skyddsutrustning 

• Att ”betryggande åtgärder skall vidtas mot skada genom 
elektrisk ström” 

• Arbetsgivarens skyldighet att fortlöpande informera och 
utbilda om säkerhetsfrågor 

 
Ellagen 
I ellagen 9 kap 1 § fastställs att ”elektriska anläggningar och 
elektriska anordningar skall vara så beskaffade och placerade samt 
brukas på ett sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot person- 
eller sakskada eller störning i driften vid den egna anläggningen eller 
vid andra elektriska anläggningar”. Regeringen har bemyndigat 
elsäkerhetsverket att fastställa kraven för hur elanläggningar ska 
vara utförda och skötas. Detta görs via starkströmsförordningen och 
starkströmsföreskrifter. 
 
Starkströmsföreskrifter 
I Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 avd C fastställs vilka 
regler som gäller för en anläggnings skötsel.  
 
C21 Ansvar för anläggningen 
Det åligger anläggningens innehavare  
– att se till att anläggningen är så utförd och hålls i sådant skick att 
den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom. 
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– att utöva tillsyn av anläggningen enligt del C3. 
 
C22 Ansvar för arbete 
Det åligger arbetsgivare  
– att se till att varje arbete eller åtgärd utförs på sådant sätt att kraven 
på nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom uppfylls, 
och 
– bedriva internkontroll (systematiskt arbetsmiljöarbete) enligt Del 
C4. 

Översiktlig sammanställning av straffrättsligt ansvar 
Personsäkerhetsansvar 
I samband med arbete på eller invid elanläggningar finns alltid risk 
för att person kan skadas genom elektrisk ström. Direkt skada kan 
uppstå genom strömgenomgång eller ljusbåge. Indirekt skada kan 
uppkomma genom fall efter en stöt etc. För arbetets genomförande 
ska därför arbetet ledas av kompetent person, kallad 
elarbetsansvarig. Personsäkerhetsansvaret åvilar således 
arbetsgivaren. 
 
Anläggningsansvar 
Ytterst är det anläggningsägaren som bär skadeståndsansvaret enligt 
10 kap. 7 § ellagen: 
Vanligen uttrycker man det så, att innehavare är den som är ägare 
eller den som råder över den elektriska anläggningen vilket inte 
nödvändigtvis är densamme som råder över den lokal eller det 
utrymme där elanläggningen är belägen. Att ”råda över 
elanläggningen” innebär att man har ansvaret för och den faktiska 
beslutanderätten över anläggningen. Innehavaren är därför den som 
svarar för anläggningens säkerhet, svarar för att den besiktigas enligt 
gällande bestämmelser och att fel och brister åtgärdas, och ser till att 
det finns ekonomiska och personella resurser för detta. En 

entreprenör kan därför inte betraktas som innehavare, även om den 
har ingått avtal om att sköta en anläggning under en period. 
 
Behörighetsansvar 
Utförande, ändring och reparation av en fast installerad anläggning 
skall ske enligt starkströmsföreskrifternas krav. Ansvaret för det 
åvilar den behörige installatören under vars överinseende arbetet 
utförs. Om arbetet inte är behörighetskrävande ligger ansvaret på 
den som utfört arbetet eller den som har beordrat arbetet. 
Behörighetsansvaret innebär bl.a. att tillse att allt arbete är utfört 
enligt starkströmsföreskrifterna. Svara för krav på personalens 
kompetens samt tillse att anläggningen kontrolleras före 
idrifttagning. 
 
Elansvarspolicy  
För att Vägverket ska kunna ta sitt ansvar både som arbetsgivare och 
innehavare av starkströmsanläggningar är det 
nödvändigt att Vägverket utformar en elansvarspolicy.  
Policyn ska ge vägledning för hur elsäkerhetsarbetet ska bedrivas 
inom Vägverket och dess olika funktioner.  
Den ska tydligt beskriva vilka funktioner som ska finnas på dels 
regionerna, dels produktionsenheterna. Policyn ska även beskriva 
hur delegering ska gå till, tydligt klarlägga ansvarsområden mm. 
 
Det är viktigt att detta sker samordnat för Vägverket centralt, 
eftersom kompetens saknas inom dessa områden på de flesta 
regioner och produktionsenheter. Och det är risk att varje enhet 
utformar egna policys. Arbetet med detta bör kunna ingå i 
processarbetet inom processen stödja under resan.  
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Handlingsplan 
Pågående projekt  
Problemområde 1:1 Vägverket ska uppfylla kraven på 
elsäkerhet. 
Utarbeta en generell elansvarspolicy för Vägverket. Bygga upp 
regelverk och delegeringsordningar med utgångspunkt från policyn.  
Start hösten 2004 klart slutet 2004. 
 
Problemområde 2:7 Utbildningar och kompetens inom 
vägbelysningsområdet. 
Utarbeta kompetensprofiler för elsäkerhetsingenjörer och innehavare 
av starkströmsanläggningar. 
Start slutet 2004 klart 2005. 
 
Problemområde 5:15 Samspel mellan vägbelysning – 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och komfort. 
De tre rubricerade parametrarna ska kartläggas för olika nivåer på 
vägbelysningen, bland annat med hjälp av demonstrationsstäckan (lv 
276) i Stockholm. Start 2003 och pågår t.o.m. 2007. 
 
Problemområde 5:16 Utformning och utvärdering av 
demonstrationssträckor. 
Utvärdering av demoanläggning (”Tillståndsstyrd vägbelysning på 
lv 276”) samt ytterligare försöksanläggningar, med fokus på 
övergångsställen, trafikplatser och cirkulationsplatser.  
Start 2003 och pågår t.o.m. 2007.  
 
Problemområde 5:17 Mätmetoder för funktionskontroll av 
vägbelysning. 
  Utveckling av mätmetoder för funktionskontroll av    

vägbelysning. Start 2004 och pågår t.o.m. 2006. Ingår    
i CDU projekt T25. 

 
Prioriterad åtgärdslista 
Problemområdenas inbördes ordningsföljd är prioriterade efter 
angelägenhetsgrad. 
 
Problemområde 2:7 Utbildningar och kompetens inom 
vägbelysningsområdet. 
- Utveckla en anpassad utbildning för Vägverkets personal i Elsäk 
avd C samt ESA (Elsäkerhetsanvisningar).  
- Ge utpekade anläggningsinnehavare utbildning i Elsäk avd C samt 
ESA. Utbildare finns.  
- Genomföra belysningsteknisk utbildning för utpekade befattningar. 
Samverkan med Svenska Kommunförbundet.  
 
Problemområde 1:5 Klargöra ansvarsfördelningen mellan 
Vägverket och annan huvudman för vägbelysnings-
anläggningar utmed statliga vägar. 
Utredningsprojekt, med precisering av kriterier för den framtida 
ägande- och ansvarsfördelningen. Utredningen ska omfatta 
inventering av ett fåtal representativa kommuner, med 
storleksordning: ”glesbygd”, ”medel” och ”stor”. Inventeringen ska 
ligga till grund för helhetsbedömningen. 

 
Problemområde 1:2 Effektiv förvaltning och upphandling av 
vägbelysningsanläggningar. 
- Utarbeta anpassade upphandlingsdokument.  
- Utarbeta föreskrifter för skötsel av vägbelysning.  
- Enhetliga definitioner och begrepp ska finnas.  
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Problemområde 3:10 Minskad energiförbrukning. 
Ta fram förslag till åtgärder som leder till minskad 
energiförbrukning. 
 
Problemområde 1:4 Elnätbolagens tariffsättning. 
Kontakter mellan Vägverket och Svenska Kommunförbundet 
etableras för ett gemensamt ställningstagande om anpassade tariffer 
för vägbelysning. 
 
Problemområde 2:8 Anläggningsregister för samtliga regioner. 
Beskriva vilka obligatoriska data som varje region måste ha enligt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter.  
 
Problemområde 1:2 Effektiv förvaltning och upphandling av 
vägbelysningsanläggningar.  
Samla upp pågående projekt/försök med vägledning (reflexer, 
kantstolpar, vägbelysning, lysdioder mm) och upprätta en 
exempelsamling. Examensarbetare?, 20 personveckor (pv). 
 
Problemområde 1:6 Påverka och delta i det nationella och 
europeiska standardiseringsarbetet. 
Påverka och delta i det nationella och europeiska 
standardiseringsarbetet. 
CEN-representant för Sverige på lång sikt bör utredas. Vilka 
standarder kan påverka oss kännbart och vilka 
standardiseringsarbeten kan vi lägga mindre kraft vid? Representant 
finns och arbetet pågår kontinuerligt. 
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Bakgrundsmaterial till strategiarbetet 
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Projektdirektiv Belysningsstrategi 
Bakgrund 
Vägverket ansvarar idag för drygt 150 000 belysningsarmaturer och 
den årliga kostnaden för belysningsverksamheten ligger på knappt 
200 Mkr. En stor del av den belysning som finns idag, kanske 
uppemot 70 %, har nått sin tekniska livslängd och vi står inför ett 
nyinvesteringsbehov som är betydande under de kommande åren. 
Samtidigt är de regelverk som styr belysningsområdet åldersstigna 
och behöver ses över. Kunskapen är dessutom låg om vilka 
skyldigheter och vilket ansvar Vägverket som myndighet har. Det 
återstår även en del frågor om Vägverkets övertagande av 
belysningsanläggningar från kommunerna. 
 
En belysningsstrategi saknas för närvarande inom Vägverket med 
hänsyn till den befintliga situation vi har idag och med de 
möjligheter som ny teknik kan föra med sig. 
 
Syfte och målsättning 
Projektet har som syfte att ta fram ett förslag till belysningsstrategi 
för Vägverket där följande frågeställningar ska behandlas: 

• Förslag till revidering av Vägverkets nuvarande regelverk för 
vägbelysningsanläggningar som berör nyanläggning samt drift- och 
underhållsåtgärder. 

• Vägverkets ansvar som väghållare för vägbelysningsanordningar 
• Drift- och underhållsmässiga effektiviseringsmöjligheter. 
• Miljöfrågor kring vägbelysning – t.ex. minskad energiförbrukning 

och grön el. 
• Förslag till framtida kompetensbehov. 
• Förslag till framtida utvecklingsbehov. 

 
 

Målsättningen med projektet:  
• Minskad elförbrukning med 20 % för belysningen med bibehållen 

trafiksäkerhet. 
• Använda ny teknik för att effektivisera och utveckla DoU av 

belysning. 
• Ombesörja att rätt kompetens finns inom verket. 
• Säkerställa att kraven på elsäkerhet uppfylls 

 
Genomförande 
För genomförande av projektet tillsätts en arbetsgrupp och en 
styrgrupp enligt följande. 
 
Arbetsgrupp:   
Jan-Erik Elg (proj.led.)  HK/VÄG       
Lars-Erik Svensson  (sekr.)  konsult      
Harry Pers    VM            
Stefan Lundh  VVÄ                                          
Leif Eklöf   VST 
S-O Lundkvist  CDU 
Peter Aalto   HK/VT 
……………………………………. 
Tore Gabrielsson konsult 
Någon från kommunsidan 
 
Styrgrupp: 
Håkan Wilhelmsson  VM  
Bengt Skagersjö,  Kommunförbundet 
Nils-Erik Schmidt  HK/SV 
Stefan Jonsson  HK/SV 
 
Avstämning med styrgruppen ska ske kontinuerligt. 
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Finansiering 
SV står för huvudkontorets personal samt konsultkostnader. Övriga 
bidrar med egen tid. 
 
Tidplan 
Projektstart hösten 2001. 
Projektslut 31 oktober 2003. 
Detaljerad tidplan med milstolpar upprättas av arbetsgruppen. 
 
 
Stefan Jonsson, SV 
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Inledning 
I Vägverkets belysningsanläggningar ingår vägbelysningsarmaturer, 
med tillhörande kabelnät, stolpar/master, elcentraler och 
styrutrustningar. 
Flertalet av Vägverkets belysningsanläggningar övertogs från 
landets kommuner i mitten av 1990-talet och många av dessa 
anläggningar är utförda under 1960, -70 och -80 -talen. 

 
Av de övertagna belysningsanläggningarna, är många 
sammankopplade i ett gemensamt kabelnät med kommunala 
anläggningar. Här har påbörjats en separering, oftast i samband med 
reinvesteringar, där Vägverksägda anläggningar förses med 
möjlighet till mätning av energiförbrukningen. Denna process är 
kostsam och tidsödande, men är viktig med tanke på 
anläggningsansvar, drift och underhåll samt för möjligheten att byta 
elhandelsleverantör.  

 
Äldre belysningsanläggningars utformning och tekniska utrustning 
är mycket varierande. 

 
Belysningsarmaturer bedöms ha en teknisk livslängd av ca 15-20 år.  
I äldre anläggningar förekommer exempelvis: 
 

• Armaturer med lysrörslampor. Dessa armaturer saknar helt 
reflektorer och dessutom är lysrörslamporna inte lämpliga för 
drift vid låga temperaturer. 

• Armaturer med kvicksilverlampor. Bland dessa armaturtyper 
finns fortfarande ett stort antal som inte har slutet armaturhus 
eller utförande med optik. 

• Armaturer med lågtrycksnatriumlampor, huvudsakligen 
utmed motorvägar. Utbudet av armaturtyper är begränsat och 
ljuskällans färgåtergivningsegenskaper är dåligt. 

 
Belysningsstolpar bedöms ha en teknisk livslängd av ca 20-40 år. 
Stolpar i äldre anläggningar är inte eftergivliga och förekommande 
typer är exempelvis: 
 

• Trästolpar 
• Järnstolpar 
• Fackverksstolpar/master. 

 
Stolpar i anläggningar uppförda under den senaste 10-årsperioden är 
av trafiksäkerhetsskäl mestadels av eftergivlig typ, exempelvis: 
 

• Eftergivliga stålstolpar 
• Eftergivliga plåtstolpar 
• Eftergivliga aluminiumstolpar 
• Eftergivliga fackverksstolpar/master. 

 
Elcentraler är vanligast förekommande som kabelskåp, men 
förekommer också som konventionella kapslade centralenheter, 
beroende på vilken elteknisk kapslingsklass som krävs för 
utrustningens placering. 

 
Belysningsanläggningarnas styrutrustningar består i sitt enklaste 
utförande av ljusreläer som tillsammans med omkopplare tänder och 
släcker anläggningen.  
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Historik 
De belysningsanläggningar, som finns utmed vägar där Vägverket är 
väghållare, är av mycket skiftande kvalitet. Dessutom är 
ägarförhållandena komplicerade, vissa anläggningar tillhör 
Vägverket, andra tillhör kommunen eller någon belysningsförening. 
 
Finansiärer av belysningsanläggningarna har också varierat mycket. 
En del anläggningar bekostades helt av Vägverket, en del helt av 
berörd kommun, av vattenregleringsföretag, belysningsföreningar 
eller syföreningar. Det finns också exempel på privata finansiärer t 
ex när det byggts något företag i anslutning till vägen. Ofta är det 
svårt att i efterhand kunna se vem som är ansvarig för finansieringen 
eftersom dokumentationen många gånger är bristfällig. 
Överhuvudtaget är det problematiskt att få tag i dokumentation kring 
äldre anläggningar. Dels så gjordes inte alltid tillräcklig 
dokumentation (kartor, handlingar) och dels har uppgifterna 
arkiverats hos olika intressenter (belysningsföreningar, 
privatpersoner, kommuner, elföretag, vägstationer). 
 
Det stora antalet äldre anläggningar resulterar i att det är mycket 
dåliga ljusbilder på sina håll samtidigt som anläggningarna förbrukar 
mycket energi. De uppfyller inte heller dagens trafiksäkerhetskrav. 
Materialet i äldre belysningsstolpar är oftast trä- eller stålstolpar som 
är oeftergivliga. Bristande kunskaper i teknik och belysningsfrågor 
gör att många äldre stolpar med armaturer är felplacerade.  
 
Vägverkets regioner fick i april 1994 ett brev från dåvarande 
huvudkontoret med uppmaningen att ta upp förhandlingar med 
berörda kommuner om övertagande av vissa belysningsanläggningar 
utmed Vägverkets vägar. Uppmaningen blev upptakten till ett 
omfattande inventeringsarbete hos kommuner, belysningsföretag 

m.fl. eftersom det visade sig att dokumentationen var spridd samt 
bristfällig på många håll. Situationen försvårades också av att 
avregleringen på elsidan gjorde att det blev uppköp bland 
belysningsföretagen. Förhandlingarna med kommunerna var 
omfattande och hela processen tog 1-3 år att genomföra. Fortfarande 
finns det någon kommun som inte är klar. 
 
Intresset för belysning som trafiksäkerhetsförbättrande åtgärd har 
ökat med åren. I takt med att ny teknik utvecklas och att energisnåla 
lösningar kommer fram tror Vägverket att belysningsfrågorna 
kommer att uppmärksammas ännu mer i framtiden. Ett ökat intresse 
har redan märkts för arbetsgruppens arbete med belysningsstrategin. 
Det är nödvändigt att satsa mer offensivt inom detta område de 
närmaste åren, för att öka trafiksäkerheten och samtidigt spara 
energi.  

Regelverk-Styrande dokument 
El-anläggningars utförande och skötsel regleras av gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter. Materiel och arbetsutförande ska 
uppfylla gällande normer. Härutöver gäller specifika bestämmelser 
och regelverk upprättade av anläggningsinnehavare/beställare, 
koncessionsinnehavare och leverantörer. 
 
Utförandeformer 
El-anläggningars utförande och skötsel bedrivs i olika former av 
entreprenader, såsom 

• Utförandeentreprenad 
• Totalentreprenad 
• Funktions-/Skötselentreprenad 
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Entreprenader upphandlas i konkurrens enligt Lagen om offentlig 
upphandling. För upphandlingar gäller i förfrågningsunderlag 
angivna handlingar. 
 
Styrande dokument 
Följande författningar, föreskrifter, regler och normer ska särskilt 
beaktas: 

• Lag om CE märkning (SFS 1992:1534) 
• Lagar, förordningar och föreskrifter gällande EMC krav 
• Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS) 
• Elinstallatörsförordningen (SFS) 
• Behörighetsföreskrifter 
• Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS) 
• Svensk standard (SS) 
• Svenska elektrotekniska normer (SEN) 
• VGU, delen väg- och gatubelysning. 

 
 
Tillämpning 
Styrande dokument gäller i tillämpliga delar, beroende på el-
anläggningens omfattning.  

Kompetens 
Det är inte tillfredsställande att det i dag i flertalet regioner inte finns 
någon som är sakkunnig inom området elinstallationer. I regioner 
som saknar sakkunnig finns det ett antal personer, som har som 
"tillika-uppgift" att svara för belysningsfrågor i en eller annan form,  
t ex beställning/upphandling, uppföljning/kontroll, rådgivning mm. 
 
Region Stockholm, Region Väst och Region Sydöst är exempel på 
att man anställt viss personal med lämplig el-utbildning. Det är klart 
otillfredsställande att det inte finns tillräcklig kompetens inom 

elsidan, speciellt som det är stora brister i de 
vägbelysningsanläggningar vi har och reinvesteringsbehovet är 
mycket stort. 
 

Miljö 
Inriktningen mot minskad miljöpåverkan kan fokuseras på flera 
områden, såsom 
 

• minskad energiförbrukning  
• användning av miljömärkt elenergi  
• val av miljövänlig materiel  
• val av materiel anpassat till olika geografiska    

förhållanden, 
• öka det allmänna miljömedvetandet 

 
Detta följer den inriktning som har antagits i Vägverkets Nationella 
Miljöprogram 2002-2005. 
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Utvärdering av dagens situation 

Tillståndsbedömning av vägbelysning 
2001 gjorde Vägverket en omfattande tillståndsbedömning av 
vägmärken, vägräcken och vägbelysning i varje region.  
Vägverket har tidigare saknat en gemensam metod för inventering 
och tillståndsbeskrivning av vägutrustningar. Syftet med sådana 
beskrivningar är att få ett bättre och mer likformigt 
underlag för val av inriktning, målformuleringar, medelsfördelning 
samt uppföljning av drift och underhållsstandarden. 
 
Resultatet av bedömningen visade att tillståndet på räcken var 
betydligt bättre än förväntat. För tillståndet på vägmärken och 
vägbelysning var det ungefär som förväntat. 
 
Tillståndsbedömningen var inte avsedd för att ge en fullständig 
rapportering, utan var en metodmässig studie för att utveckla 
inventeringar av anläggningar och utrustningar. För vägbelysning 
var exempelvis parametrarna: om belysningen stod trafikfarligt och 
om den bedömdes belysa vägbanan korrekt. Resultatet blev att ca 
35-40 % av belysningen inte bedömdes som godkänd utifrån ställda 
kriterier. Vidare ingick inte i tillståndsbedömning att utröna vem 
som var ägare till vägbelysningen, vilket medfört att materialet blir 
mer osäkert. 
 
Mot bakgrund av att tillståndsbedömningen inte ger en fullständig 
rapportering, vill arbetsgruppen framhålla vikten av 
belysningsanläggningarnas drift och underhållsstatus avseende 
funktion och elsäkerhet. Enligt arbetsgruppens egna undersökningar 
ser tillståndet betydligt sämre ut än vad tillståndsbedömningen 

visade. Ca 70 % av Vägverkets anläggningar är i behov av stora 
underhållsinsatser för att undvika att av säkerhetsskäl ta dem ur drift.  
 
Anläggningsdata 
Kunskapen om Vägverkets belysningsanläggningar är låg både vad 
det gäller placering dvs. exakt var dom befinner sig, vilken typ av 
anläggning det är samt skicket på anläggningen. Dokumentationen är 
mer än bristfällig vad det gäller det elektriska. När det gäller 
elektriska anläggningar finns krav enligt Starkströmsföreskrifterna 
på dokumentation i form av ritningar, scheman samt protokoll från 
utförda besiktningar.  

Underhåll 
I den nationella planen 1998-2007 fanns som mål att år 2002 skulle 
samtliga belysningsanläggningar på det statliga vägnätet vara 
utrustade med energisnål armatur och tidsreglering. Detta skulle 
enligt planen inte betraktas som eftersläpande underhåll utan en 
miljöinriktad underhållsinsats. Kostnaden för detta beräknades till 
294 miljoner. Denna satsning har dock helt uteblivit. Målet följs inte 
upp i nu gällande NPVS (2004-2015). 
 
Vägverket är anläggningsägare och innehavare enligt 
Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS avd C. Med detta följer ansvar 
att se till att anläggningarna alltid uppfyller kraven på säkerhet för 
person, egendom och husdjur.  
Riskanalyser ska upprättas för äldre anläggningar. 
 
I samma avd C beskrivs underhållets olika delar för att säkerställa att 
anläggningarna alltid uppfyller ställda krav med avsikt på funktion 
och säkerhet. 
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Behovet av underhåll 
All form av underhållsverksamhet syftar till att säkerställa eller 
upprätthålla funktionen hos en anläggning eller del av denna. Med 
underhåll avses hela processen planering-beredning-besiktning-
åtgärd-uppföljning. Vägverket står inför en situation där befintliga 
belysningsanläggningar har blivit åldersstigna och lider av eftersatt 
underhåll. Detta gör att reinvesteringsbehovet är omfattande. 
Eftersom även nyare anläggningar behöver ett fungerande underhåll 
och de ekonomiska anslagen är begränsade gäller det att utveckla en 
underhållsstrategi som möjliggör ett kostnadseffektivt underhåll. 
Vägverkets kunder förväntar sig att investerat kapital i fråga om 
vägbelysning alltid fungerar tillfredsställande och med avsedd 
effekt.  
 

Rapporter ang. effektuttag för gamla anläggningar 
Effektmätningar har utförts på 4 gamla anläggningar för att bedöma 
om den verkliga elförbrukningen motsvarar den teoretiska. I ett fall 
kunde konstateras att anläggningen förbrukade ca 5 ggr så mycket el 
som den borde göra. Energiökningen ger inte bara konsekvenser i 
kostnader för energiförbrukning utan anläggningen kan helt enkelt 
inte hållas i drift enligt gällande föreskrifter. Anläggningen i detta 
fall är från mitten av -70 talet. Hur många liknande anläggningar 
med liknande problem, som finns, är svårt att bedöma. Slutsatsen är 
dock att komponenter slutar med tiden att fungera på avsett sätt, med 
konsekvenser för både säkerhet och ekonomi.  
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