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§ 129 Svar på frågor från revisorerna rörande kommunens investering i LED-
armatur för gatubelysning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förvaltningens svar på skrivelsen och överlämna densamma till 
revisionen. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har översänt skrivelse om investering i LED-armatur till teknik- och 
fritidsnämnden. 
 
Allmänt kan sägas att LED-utbytet är ett mycket stort projekt där man kan räkna med 
tillkommande kostnader. Det är svårt att presentera en faktisk kostnad utan att göra 
mycket omfattande och resurskrävande utredningar.  
 
Klart är att det finns faktorer som påverkar kostnaden både positivt och negativt: 
 
Nattsänkningen, den minskande ronderingen och inköpspriset för armaturerna är 
positiva faktorer, medan TMA-skydd och besiktning av stolparna är de enskilt största 
tillkommande kostnaderna. 
Att armaturbytet nu utförs på kortare tid än de från början föreslagna fyra åren påverkar 
även energikostnaden positivt. 
 
Vi kan idag inte se någon större fördyring utifrån kalkylen, men sammanfattningsvis 
kommer vi att ha något högre kostnader för själva utbytet men även lägre 
energikostnader än beräknat. En osäkerhet om utfallet finns också då projektet är i 
inledningsfasen. 
 
Möjlighet finns också att ta större tillkommande kostnader i ett annat investeringsprojekt: 
”2017/04050 Projekt 1316 Belysning Gata”. 
 
Där har tidigare bokförts kostnader för diverse samförläggningsprojekt, men under tiden 
LED-utbytet pågår, behöver Karlshamn Energi AB av resursskäl avvakta med övriga 
projekt och bara förlägga tomrör i dessa samförläggningar. 
 
Sammanställning av frågor från revisionen och svar från kommunen: 
 
Nattsänkning:  
Besparingen som nattsänkningen ger är svår att beräkna eftersom denna inte tillämpas 
överallt, utan bara på vissa gatukategorier. Helt klart är att det är en omfattande 
besparing som görs, men vi har sett detta som en positiv faktor som väger upp för andra 
tillkommande kostnader. 
 
Schablondebitering: 
Det är endast en liten andel av gatubelysningen som har schablondebitering. I takt med 
att armaturer byts, anmäler Karlshamn Energi AB (KEAB) detta till nätägaren för att 
säkerställa rätt debitering. På ett antal platser har även mätare installerats under 2019-
2020. 
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Mätskåp: 
Dessa har belastat ett annat projekt inom teknik- och fritidsnämndens investeringar. 
 
Märkning/Besiktning av stolpar:  
I samband med utbytet görs en fullständig besiktning av stolpen och brister åtgärdas 
och/eller dokumenteras. Vid denna besiktning beslutas även vilka stolpar som behöver 
bytas. Kostnaden för märkningen är försumbar och görs samtidigt som besiktningen. 
 
Utbyte av stolpar:  
Extra medel har sökts för byte av 500 stolpar, vilket är det antal KEAB bedömer behöver 
bytas i samband med armaturbytena. Detta hade annars varit den stora 
osäkerhetsfaktorn i projektet. 
 
Konsultkostnader:  
Det stämmer att KEAB tagit hjälp av Rejlers för planering av arbetet, men den 
kostnaden hade debiterats kommunen även om utredningsarbetet hade gjorts i KEAB:s 
egen regi. 
Konsultkostnader från WSP känner vi inte till i detta projekt, de har däremot tagit fram 
handlingar gällande projekt ”Hinsetunneln” samt i Trafikverkets utredning om ägandet av 
belysning utmed statlig väg. 
 
Kostnader för schaktning, felsökning och asfaltering: 
Här ställer vi oss frågande till vilka kostnader som avses. Det är endast vid kabelfel eller 
byte av fundament som dessa kostnader kan tillkomma. 
 
Rondering/felsökning: 
Kostnaden för rondering och byten kommer att minska avsevärt. I dagsläget byts 
enstaka trasiga lampor tre gånger per år enligt nämndsbeslut. Större fel åtgärdas inom 
fem arbetsdagar. De nya armaturerna beräknas hålla i 25 år jämfört med dagens 
ljuskällor som byts vart fjärde år.  
 
Kostnader för TMA: 
Det stämmer att denna kostnad inte är med i kalkylen. På de större huvudgatorna 
behöver vi ha TMA-skydd vid utbytet. Detta lär vara den största tillkommande kostnaden 
i projektet och det är viktigt att dessa arbeten samordnas i utbytesplanen. Kostnaden är 
svår att beräkna, men det handlar om flera hundra tusen kr totalt under perioden. 
 
Annan armatur i centrum: 
Ett antal armaturer, framförallt i rutnätsstaden, kommer att vara av en annan typ med en 
annan ”färgtemperatur” men prismässigt skiljer inget gentemot standardmodellen. 
 
Kostnad för deponi: 
De gamla armaturerna separeras så långt det är möjligt och merparten går som 
blandskrot. Vår uppfattning är att det inte kommer att medföra några större kostnader i 
projektet. 
 
Digital övervakning: 
Frågan har diskuterats men är inte aktuell. 
 
Utredning av ägare/ansvar för delar av gatubelysningen: 
Om det är den kommunalt ägda belysningen utmed Trafikverkets vägar som avses, så 
är den frågan avgjord och det är klart att kommunen kommer att fortsätta att drifta och 
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äga den. Denna kostnad eller liknande utredningskostnader kommer inte att belasta 
projektet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från revisorerna 
Sammanställning av frågor från revisionen och svar från kommunen 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Controller Ann-Sofi Johansson


