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Färdig Belysning
– totaldrift av hela eller delar av din belysningsmiljö
Färdig Belysning är en tjänst där ni låter Vattenfall
Elanläggningar AB hantera hela eller delar av el-,
anläggnings- och miljöansvaret för er belysningsanläggning.
Vi driver och underhåller anläggningen och gör de investeringar som krävs för att ni ska få en väl fungerande
belysning. Ni kan istället frigöra kapital och resurser som
kan användas i andra delar av verksamheten. Och i slutändan
kan vi garantera er en fungerande och högkvalitativ belysningsanläggning som spar energi och sänker era kostnader.

Våra erbjudanden
Tjänsten Färdig Belysning kan köpas i fyra olika nivåer där
instegsnivån innehåller grundkomponenterna planering och
dokumentation. Vill ni istället växa med tjänsten kan ni ta
er upp till den högsta nivån där vi tar totalansvar för;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny- och reinvestering
Projektledning
Upphandlingar
Ägareförvaltning
Innehavaransvar
Administration
El- och miljöansvar
Samordningsansvar
Digital dokumentation

Nyttan med Färdig Belysning
Genom att använda tjänsten Färdig Belysning får ni en
trygg och säker hantering av er belysningsmiljö. Tjänsten
har en flexibel utformning och ger en god ekonomisk överblick vilket förenklar budgetarbetet. En annan viktig aspekt
är att ni genom tjänsten alltid har tillgång till personer med
mångårig belysningskompetens. Den viktigaste delen är

Vattenfall Elanläggningar AB
fardigbelysning@vattenfall.com

det underhållsåtagande som tjänsten innehåller som bland
annat omfattar;

• Beredskap
• Underhållsronder
• Kabelvisning
• 	Regelbundna seriebyten av ljuskällor
• Felavhjälpning
• Besiktning
Vi erbjuder flera sätt att avtala om underhåll. Ni väljer hur
stor del som ska vara fast kostnad och hur stor del som
ska vara rörlig. Vi vill gärna diskutera detta med er så att
vi tillsammans kommer fram till den bästa lösningen.

Kontakt
För mer information är du välkommen att skicka e-post till
fardigbelysning@vattenfall.com så ringer vi upp dig,
Vattenfall Elanläggningar AB

Om Vattenfall Elanläggningar AB
Vattenfall Elanläggningar AB har som huvuduppgift
att underlätta för sina kunder att förvalta sina
elanläggningar. Om ni står inför en stor nyinvestering
kan ni tjäna på att utreda fördelarna med våra
Färdiglösningar. Vi har lång erfarenhet av att projektera,
bygga, äga och driva elanläggningar. Du slipper bekymra
dig om drift, service, finansiering och nya miljökrav.
Dessa frågor arbetar vi dagligen med och kan därför
garantera dig den erfarenhet och kompetens som
behövs. Vattenfall Elanläggningar AB är certifierat
enligt ISO 14001.

