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Inriktning om 

ägarbyte 

av vägbelysning

Vad gäller för ägande och drift av 

kommunal belysning längs statliga 

vägar?



2

Kvällsläsning…..

Rapporten med förslaget till fortsatt arbete från projektet 

finns på externa Trafikverks-webben samt på SKL:s 

hemsida…..

https://www.trafikverket.se/belysning

Finns även FAQ-sida på resp sida

Rapporten heter ”Belysning där det behövs”, ISBN:978-

91-7585-578-3

https://www.trafikverket.se/belysning
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• Vägverket ägde ingen belysning längs statliga vägar innan mitten 

på 90-talet

• Idag Sveriges största enskilda ägare av 

vägbelysningsanläggningar

• Belysning även bangårdar, tunnlar för väg o järnväg

Antal belysningspunkter ? 

•Vägar ca 200 000 st

• Järnväg ca 70 000 st

• Tunnlar ca 30 000 st

Trafikverket årlig energikostnad för vägbelysning ~100 mnkr

Hur var det från början ?

Det har inte alltid varit som idag….
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• Belysning står för ca 20 % av världens elförbrukning

• 1,6 Miljarder människor på jorden har ingen elektrisk belysning

• Utan styrmedel uppskattas elanvändning för belysning nära fördubblas till 2030  -

5000TWh (enl EA http://www.iea.org/papers/2008/cd_energy_efficiency_policy/4-Lighting/4-light2006.pdf )

• 10% av elförbrukning i Sverige går till belysning

• 14TWh el för belysning under 2010

• Besparingspotential ~6TWh (1TWh = 1 miljard KWh !)

• TrV:s elförbrukning 2011 ca 500GWh  (~500 Milj KWh)

• 90% av en belysningsanläggnings energianvändning är under dess livstid = när anläggning 

används !

• Trafikverkets EE-åtg ger ca 3-400 tkr besparing/år – kostar mångdubbelt mer att 

genomföra….

KORT SAGT, VI SKA TILLHANDHÅLLA RÄTT LJUS, PÅ RÄTT PLATS, I RÄTT TID 

-MEN VI MÅSTE GÖRA DET MED EFTERTANKE!

Varför inte belysa överallt ?



5

Därför behöver vi modern belysning

▪ Forskning inom området har tillfört ny kunskap.

▪ Förr var det bilar som var i fokus för vägbelysning, 

idag är det de oskyddade trafikanterna, kollektivt 

resande, tillgänglighet och minskad klimatpåverkan 

som prioriteras. 
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▪ SKL och Trafikverket har arbetat fram en gemensam 

inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg 

ska ägas och förvaltas. 

▪ Kommunen och Trafikverket gör en plan tillsammans 

för ägarskiftet.

▪ Belysning som inte uppfyller trafiksäkerhets- och/eller 

miljökrav kommer att bytas ut eller avlägsnas. 

Översyn av kommunal belysning 

på statlig väg – vad gäller?
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forts.

▪ Kommunen kan välja att rusta upp eller låta 

riva undermåliga anläggningar. 

▪ Ägarbytet och översynen kommer att ske över 

en 10-årsperiod.

▪ Trafikverket tar bara över anläggningar som 

håller en viss standard. 
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▪ Många lyktstolpar är placerade med dålig jämnhet 

och skapar mörka partier i vägbanan. 

Trafiksäkert – rätt placering viktig
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▪ Äldre belysning har högre energiförbrukning.

▪ Stora besparingar att göra med LED.

▪ Kvicksilverljuskällor förbjudna sedan 2015, 

p.g.a. dålig energieffektivitet.

Klimatpåverkan 
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▪ Vägen går genom en tätort 

(enligt gällande SCB-definition).

▪ Där det finns en kommunal detaljplan eller 

byggnadsplan med en statlig genomfartsväg 

där det förekommer blandtrafik.

▪ Där det förekommer oskyddade trafikanter längs 

vägen t.ex vid skolor, kyrkor, samlingslokaler, 

idrottshallar, vårdcentraler, museer, tågstationer, 

färjelägen eller liknande.

När ska det finnas belysning på 

en statlig väg?
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▪ Vid gång- och cykelpassager eller 

hastighetsdämpande åtgärder längs vägen.

▪ Vid pendlingshållplatser, inklusive tåg och båt.

▪ Gällande ÅDT-krav (årsdygnstrafik) i VGU är uppfyllt.

forts.
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▪ Många belysningspunkter 

är direkt felplacerade och 

behöver tas bort eller flyttas.  

Belysning där det behövs
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▪ Minst halva tekniska livslängden ska vara 

kvar för att TRV ska ta över ägandet.

▪ Kvicksilver ska bytas till LED.

▪ Trästolpsanläggningar byts om inte hela 

anläggningen nyligen upprustats till godtagbar 

standard.

▪ Armaturer med högtrycksnatrium kan vara kvar. 

▪ Stålstolpar utan synliga skador kan stå kvar.

Halva livet kvar
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▪ Trafikverket genomför pilotprojekt med 

ca 17 kommuner under 2018.

▪ Dialog med Trafikverket kan påbörjas nu.

▪ Kommunen kan påbörja inventering och 

dokumentation. 

▪ Avvakta större investeringar i belysnings-

anläggningar tills plan gjorts med Trafikverket.

▪ Genomförandet kommer att pågå under de 

närmaste 10 åren.

Vad händer nu?



15

▪ Trafikverket genomför ett pilotprojekt med 

ett antal kommuner under 2018.

▪ Utvärdering och handlingsplan görs.

▪ 2019 påbörjas processer med övriga kommuner.

Först ett pilotprojekt Pilotkommuner

Arvika

Boden

Båstad

Härnösand

Jönköping

Kalmar

Karlshamn

Linköping

Malung/Sälen

Motala

Mölndal

Simrishamn

Sundsvall

Torsby

Årjäng

Härjedalens kommun

Norrtälje
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▪ 80–90 % av kostnaden för belysning är driftkostnader.

▪ Kostnaderna för upprustning av belysnings-

anläggningarna är ca: 7 000–10 000 SEK /stolpe 

som överlämnas till Trafikverket .

▪ Kommunen bekostar upprustning.

▪ Trafikverket tar över anläggningar som uppfyller kraven.

▪ Trafikverket tar över drift- och underhållskostnader.

▪ Kommunerna bekostar upprustning

Investeringar
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Ökad säkerhet – Både bilister och oskyddade trafikanter 

får en säkrare trafikmiljö.

Bra för miljön – Nya energisnåla LED-armaturer 

med effektiv belysning.

Inga driftkostnader – Kommunen slipper kostnad och ansvar 

för drift och underhåll. 80–90% av kostnaderna är drift.

Framtidssäkrat – Alltid rätt standard på vägbelysningen.

4 goda skäl 
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Tack för Mig !

Joakim Frank

joakim.frank@trafikverket.se


