Färdigt Armaturbyte
– Garanterad kapacitet, kompetens och
tillgänglighet
Förbättra din belysningsanläggning genom tjänsten Färdigt Armaturbyte. Vattenfall
Elanläggningar AB investerar i er belysningsanläggning vilket innebär att vi byter
kablage ända till säkringsapparaten i stolpen och byter till nya energieffektiva armaturer.
Ni fortsätter äga stolparna samt bekosta energiförbrukning och nätavgift.
Genom tjänsten Färdigt Armaturbyte

Nyttan med Färdigt Armaturbyte

Färdigt armaturbyte innebär ett långsiktigt
samarbete som ger en kostnadseffektiv och
miljömässigt anpassad anläggning under många
år. Tekniken i de nya armaturerna ger ett vitt ljus
med större ljusspridning som skapar en tryggare
trafikmiljö.

Färdigt Armaturbyte är en klimatsmart lösning
eftersom modern teknik gör de nya armaturerna
så energieffektiva att energianvändningen
minskar med cirka 70 procent. Det innebär en
CO2-reduktion med 45 kg per år och ljuspunkt
(baserat på nordisk elmix). Dessutom minskar
mängden kvicksilver med cirka 80 procent per
ljuspunkt jämfört med traditionell belysning.
Konkreta och mätbara åtgärder kan med fördel
användas i er miljöprofilering. Vi erbjuder även
möjligheten att utöka Färdigt Armaturbyte till
Färdig Belysning, där vi tar ett större ansvar för
hela er belysningsanläggning.

Vårt erbjudande
Men tjänsten Färdigt Armaturbyte ersätter vi dina
befintliga armaturer och ljuskällor med nya mer
energieffektiva. Vi uppgraderar även kablage och
drivdon med ny modern teknik. Tack vare
energibesparingen som de nya armaturerna ger
kommer du direkt få en lägre totalkostnad. Den
nya moderna tekniken gör att vi kan reducera
energianvändningen upp till 70 procent. Det
innebär att totalkostnaden för tjänsten plus den
nya låga energikostnaden ger en betydande
besparing redan år ett och under hela avtalet.

Om Vattenfall Elanläggningar AB
Vattenfall Elanläggningar AB inriktar sig på att
skapa underlättande tjänster och helhetslösningar
för våra kunder och deras elanläggningar. Det
finns stora fördelar med våra Färdiglösningar om
ni står inför en stor nyinvestering i er anläggning,
då vi har lång erfarenhet av att projektera, bygga,

Kontakt
För mer information är ni välkommen att skicka
e-post till fardigarmaturbyte@vattenfall.com
så kontaktar vi dig.

äga och driva elanläggningar. Våra
erbjudanden inkluderar helhetsansvar, 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.

