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Sammanfattning 
Belysning är ett av de största slutanvändningsområdena för elektricitet. Globalt står 

belysningens primära energianvändning för ett utsläpp på 1900 miljoner ton CO2, vilket 

motsvarar 70 % av vad världens personbilar släpper ut. Med ny energieffektivare 

belysningsteknik kan både användning av energi och miljöpåverkan minska. 

Trafikverket har satt som mål att innan 2019 års utgång uppgradera all dess 

trafikinformationsutrustning till Trafikverkets nationella standard. En del av den 

nationella standarden innefattar att alla fasta och dynamiska skyltar ska ha LED-

belysning. Tidigare forskning förevisar att upp till 64 % av energianvändningen kan 

reduceras vid utbyte till LED-lysrör. Tidigare gjorda LED livscykelanalyser visar att det 

också finns svårigheter med dessa analyser eftersom tekniken är relativt ny och det 

uppstår svårigheter vid datainsamling. Forskning visar även att 90 % av LED-

belysningens miljöpåverkan uppstår under användningsfasen i livscykeln därför har 

fokus lagts på att studera denna. 

 

Syftet med examensarbetet är tillföra ny kunskap kring Trafikverkets 

trafikinformationsutrustning. Målet är att ta reda på hur mycket mer energi de äldre 

skyltarna använder i jämförelse med nya LED-skyltar på Gävle järnvägsstation som är 

en av 500 stationer som ska uppgraderas. Målet är även att ta reda på om investering i 

LED skyltar är lönsamt ur ekonomi-, energi- och miljösynperspektiv. Avgränsningar 

har gjorts genom att arbetet endast gäller statiska och dynamiska skyltar på Gävle 

järnvägsstation. Ingen beräkning av högre uppvärmningsbehov, ljusflöde och 

installationskostnader har utförts. Metoder som används är litteraturstudie, inventering 

av äldre och nya skyltar, effektmätningar, samt livscykelanalys för LED-försedda 

skyltar. 

 

Inventeringen vid Gävle järnvägsstation visade att de befintliga 37 äldre statiska 

skyltarna belystes med kompaktlysrör. Antalet statiska skyltar utökas vid utbytet till 97 

stycken LED skyltar och drifttiderna förlängs från 4 000 till 8 760 timmar per år. 

Medeleffektförbrukningen reduceras från 68 W till 20 W per skylt vid utbyte till LED-

belysning. På grund av de utökade drifttiderna så reduceras medelenergianvändningen 

per skylt endast från 270 till 200 MWh/år och på grund av de utökade antalet skyltar 

ökar den totala energianvändningen för de statiska skyltarna med 9 MWh/ år. För de 

dynamiska skyltarna adderas sex stycken nya skyltar och åtta stycken byts ut till nya 

LED, de ökar energianvändning upp till 100 MWh per år. Både de statiska och 

dynamiska skyltarnas ökade energianvändning resulterar totalt i ett utökat koldioxid-

utsläpp på 25 000 kg CO2 per år. Trafikverkets mål att ge resande relevant, tillförlitlig 

och lättillgänglig information uppfylls men målet att minska energianvändningen och 

påverkan på miljön uppfylls inte.  

 



 

 

 

Abstract  
 

Lighting is one of the largest end-uses of electricity. With new energy efficient lighting 

technologies can both use of energy and environmental impact be reduced. Trafikverket 

has set as a target that before 2019 upgrading of all its traffic equipment to their national 

standard should be done. The new national standard includes that the solid and dynamic 

traffic signs should have LED, light-emitting diodes.  

Previous research shows that up to 64 % of energy consumption can be reduced in 

exchange for LEDs, but LEDs are expensive to purchase and the exchange appears not 

always to be financially motivated. Previously made LED life cycle analysis shows that 

there are difficulties in analyzing life cycle of lighting because the technology is 

relatively new and there are difficulties in data collection. Previous research also shows 

that 90 % of the lighting's environmental impact occurs during the use phase in the life 

cycle.  

 

The aim of the project is to bring regarding to Trafikverket. The goal is to find out how 

much more energy the older signs use in comparison with the new LED lighting at 

Gävle train station, and also to find out if the investment in LED Signs is profitable 

from an economic, energy and environmental approach. Limitations of the work include 

working only with the signs at Gavle train station. No calculation regarding higher 

heating requirements, light output and installation costs have been performed. 

Methods used are literature study, inventory of older and new signs, power 

measurements and lifecycle analysis of the LED lighting. The inventory showed that the 

37 older static signs are illuminated with compact fluorescent lamps. The new LED 

signs will be expanded to 97 signs and their operating time expanded from 4 000 to 

8 760 hours /year. The average power consumption drops from 68 W to 20 W/sign, and 

average energy consumption for one sign from 270 to 200 MWh / year when replacing 

to new LED. But the total energy of the static signs increases by up to 9 MWh/year.  

The new dynamic signs use 100 MWh/year more energy than the older dynamic signs. 

The total increased energy consumption for both the static and the dynamic signs results 

in increased carbon dioxide emissions by up to 25 000 kg CO2 per year. 

The goal of Trafikverket, to give travelers relevant, reliable and easily accessible 

information are met but the goals of reducing energy consumption and environmental 

impact are not met. 

 



 

 

 

 

Förord 
Som avslutning på min högskoleingenjörsutbildning inom energisystem har jag haft i 

uppdrag av Sweco att kartlägga energi- och miljökonsekvenser av byte till LED-

belysning i Trafikverkets informationsskyltar vid Gävle järnvägsstation. 

 

Ett stort tack till Johan Strömvall, Sven Lundbäck, Lena Eriksson och alla ni andra på 

Sweco, för ert stöd, engagemang och goda vägledning under detta examensarbete. 

 

Jag vill även tacka Nawzad Mardan för en lärorik och givande 

högskoleingenjörsutbildning, Högskolan i Gävle och Magnus Mattsson för god 

vägledning under projektets gång, Högskolan Gävle. 
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Förklaring av statisk och dynamisk skylt 

Statisk skylt: Trafikinformationsskylt med fast information, det vill säga oföränderlig 

information på skylten (Se figur 1 och 2).  

                                              
Figur 1 befintlig statisk skylt, belyst med kompaktlysrör                           Figur 2, fyra nya statiska LED-skyltar 

 

Dynamisk skylt: Trafikinformationsskylt som kan uppdateras dynamiskt, det vill säga 

informationen på skylten kan ändra tecken på displayen (se figur 3 och 4).  

                                  
Figur 3, befintlig dynamisk plattformsskylt.                                         Figur 4, ny dynamisk LED-plattformsskylt 
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1.Inledning 
Belysning är ett av de största slutanvändningsområdena för elektricitet. Globalt står 

belysningens primära energianvändning för ett utsläpp på 1900 miljoner ton CO2, vilket 

motsvarar 70 % av vad världens personbilar släpper ut [1]. El producerad av vatten- och 

vindkraft ger lägre koldioxid utsläpp i jämförelse med el producerad av fossilbränsle 

[11], [19]. 43 % av den el som används inom belysningssektorn används av 

kommersiell- och tjänstesektorn [1]. 

Med den nya tekniken LED kan belysningen energieffektiviseras och både minska 

energianvändningen och utsläppen av växthusgaser [2], [3]. Användningen av LED 

växer och kan nu hittas i bland annat trafikljus, signalbelysning, skyltar, datorskärmar 

och mobiltelefoner [2], [1]. 

 

Trafikverkets trafikinformationsutrustning i Sverige har haft ett flertal olika ägare. 

Utrustningen har modifierats, kompletterats och bytts ut i omgångar, vilket har medfört 

att det inom statens järnvägsanläggningar finns flera olika generationer av 

trafikinformationsutrustning. Trafikverket har som mål att innan slutet av år 2019 

uppdatera all trafikinformationsutrustning på samtliga 500 järnvägsstationer till 

Trafikverkets nationella standard. Standarden innefattar att resenärer ska få korrekt, 

tillgänglig information på rätt plats och i rätt tid. Det innefattar bland annat att det måste 

finnas dynamisk och statisk skyltning på alla stationer [4] De nya statiska och 

dynamiska skyltarna ska ha inre LED-belysning vilket betyder att alla äldre skyltar med 

tillhörande ljusarmatur behöver bytas ut.  

Järnvägsstationens fysiska utformning, antalet människor och trafikering är underlaget 

till hur omfattande uppdateringen av trafikinformation för station beräknas till. Gävle 

järnvägsstation är en av de 500 stationer som uppdateras eller ska uppdateras, och 

resultatet från det här examensarbetet kan komma att användas vid projektering av 

andra stationer [5]. 

 

Målen med uppdatering till nationell standard är att ”resenärer och transportörer får 

relevant, tillförlitlig och lättillgänglig trafikinformation för att kunna fatta beslut inför 

och under sin resa eller transport” [6]. Skyltarna ska underlätta för resenärerna att hitta 

rätt på stationen, profilera Trafikverkets varumärke och upplevelsen av järnvägen som 

ett modernt trafikslag [7]. Citat från trafikverket mål i projektet ”Genom att byta till 

LED-belysning ger detta vinster för miljön i form av lägre energianvändning” [7]. 

Intresse finns därav i att veta hur stor energieffektiviseringen och den minskade 

miljöpåverkan är vid utbyte att skyltar. Se figur 1, 2, 3 och 4 för förtydligande av 

skyltarnas design.  
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1.1 Syfte  
Syftet med examensarbetet är tillföra ny kunskap inom Trafikverkets 

trafikinformationsutrustning. Syftet är även att ta reda på om det uppstår någon 

energieffektivisering vid utbyte till LED skyltar på Gävle järnvägsstation  

 

1.2 Mål 
Målet är att ta reda på hur stor energieffektiviseringen är vid utbyte av skyltar samt ta 

reda på om investering i LED är lönsam ur ekonomi, energi och miljösynperspektiv.  

 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur mycket skiljer sig energianvändningen vid användning av LED-skyltar i 

jämförelse med äldre skyltar?  

2. Hur ser livscykeln ut för LED?  

3. Miljökonsekvenser av byte till LED-skyltar?  

4. Ekonomiska konsekvenser av byte till LED-skyltar? 

5. Vad är för- och nackdelarna med LED?  

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet gäller endast belysningen av statiska- och dynamiska skyltar på Gävle 

järnvägsstation men resultatet kommer att kunna användas som grund för beräkning på 

andra järnvägsstationer. Endast skyltar i Trafikverkets ägo har behandlats och arbetet 

behandlar till största del de belysta LED-skyltarna och ingen djupare forskning kommer 

att utföras på de äldre kompaktlysrören. Ingen beräkning av belysningens ljusflöde, 

installationskostnader av skyltarna samt högre uppvärmningsbehov till följd av mer 

energieffektiv teknik har utförts. 
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2 Metod 

Litteraturstudie 

En litteratursökning har utförts och de vetenskapliga artiklar som används är hämtade 

från databaserna Science direct och Springer Link. Sökorden som används är LED, Life 

cycle analysis, fluorescent, light emitting diode och compact fluorescent lamps.  

Inventering 

En omfattande inventering av ny och gammal, som idag är bortriven, belysning på 

järnvägsstationen i Gävle har genomförts och den inkluderar en undersökning av 

effektförbrukning, fabrikat, modell och antal skyltar. För att ta fram antalet och var de 

nya och äldre skyltarna är och varit placerade har digitala ritningar över 

järnvägsstationen används. Fotografier tagna från tidigare inventeringar har används för 

att ta fram information om modell och antal för den äldre belysningen.  

Fältmätning och effektförbrukning  

För att ta fram effektförbrukningen för de nya dynamiska skyltarna samt en del av de 

äldre skyltar som inte bytts ut har egna mätningar med hjälp av en tångampermeter 

utförts vid tre tillfällen. Mätningarna med tångampermetern utfördes på 

flertågsdisplayen med direkt solljus samt med inget direkt solljus, se figur nedan. 

Mätningarna utfördes även på TRF 55 och den nya LED-plattformsskylten vid inget 

direkt solljus.  

Resterande skyltars effektförbrukning, teknisk livslängd, drifttider och inköpspris har 

hämtats ifrån tillverkarna, projekterare av skyltarna samt Trafikverket [8], [9], [10]. 

Tidigare gjorda livscykelanalyser för LED och kompaktlysrör har studerats för att 

beräkna den minskade miljöpåverkan i samband med utbytet [11]. Kostnaderna för 

skyltarna har tagit fram för att beräkna återbetalningstiden och besvara frågan om 

utbytet av skyltar är ekonomiskt försvarbart. 

 

 
Figur 5, tångampermeter hämtad från [12]. 
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3 Teori 
3.1 Ljusteknik och begrepp 
Ljusflöde: Ett mått på hur mycket ljusstrålning som avges ifrån en ljuskälla med 

hänsyn till synsinnets känslighet. Anges i enheten Lumen (lm) [13]. 

 

Ljusutbyte: Förhållandet mellan ljusflöde och effekt, lumen per watt och är ett mått på 

ljuskällans effektivitet, Enheten är lm/W [13]. 

 

Ljudkvalité: Färgen på ljuskällan. Uppfattas som antingen kall eller varm och är 

temperaturberoende, temperaturen mät i Kelvin (K). En varm ljuskälla kan jämföras 

med den färg som lågorna i en eld har, en gul-röd färg och har en temperatur på 2700 

till 3000K. En kall färg kan jämföras med ljuset från en mulen himmel, en blå-grön färg 

och har högra temperatur på 3600-5500K [13].  

 

Ljusstyrka: Är candela per kvadratmeter Cd/ m² och är ett mått på displayens 

ljusstyrka, vid direkt solljus behövs en högre ljusstyrka för att texten ska synas på 

skärmen [10] 

 

HF-don: Står för hög frekvensdon och tänder och höjer lysrörets arbetsfrekvens, 

förbättrar verkningsgraden och ger ett flimmerfritt ljus. Det är en nyare modell i 

jämförelse med de magnetiska driftdonet [14]. 

 

Kompaktlysrör: består av två eller flera parallella glasrör. Det krävs en speciell 

armatur för varje olik typ av kompaktlysrör. Armaturen innehåller en lamphållare och 

ett driftdon antingen magnetiskt eller ett HF-don. En tändare är inbyggd i lysröret för de 

med magnetiskt driftdon och de med HF-don tänds på elektronisk väg. Livslängden är 

för de med magnetiskt don 8 000 timmar och för de med HF-don 11 000-16 000 h [15]. 

Enligt en annan källa har ett kompaktlysrör en teknisk livslängd på 10 000 timmar [16]. 
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LED: Står för ljus emitterande diod [3], [15]. ”Lysdioder består av en halvledare som 

sänder ut ljus när ström led genom dem” [15]. Färgen på ljuset bestäms av vilket 

material LED består av, några exempel på material och färger ges i tabell 1 nedan [15]. 

Vitt ljus framställs genom att blanda färgelement, blandningen kallas additiv 

färgblandning [15].  

 
Tabell 1, vilken färg på ljuset som olika material i LED skapar [6]. 

Metall Aluminiumgalliumarsenid 

(AlGaAs) 

Kiselkarbid 

(SiC) 

Diamant (C ) Zinkselenid 

(ZnSE) 

Färg på 

ljuset  

Rött och infrarött Blått Ultraviolett Grönt 

 

Driftdon för LED: reducerar växelspänningen 230 V till en lägre stabiliserad 

likspänning som ger konstant ström. Detta för att försäkra en säker nätseparation med 

hjälp av en intern skyddstransformator. Effektiviteten bör ej vara under 80 % [17]. 

 

GWP: står för den globala uppvärmningspotentialen och är den vanligaste 

miljöindikatorn. Utryckts i enheten CO2-ekvivalenter [11] 

 

3.3 Energi   
Det finns två sätt för att minska energianvändningen, antingen genom att 

energieffektivisera eller att minska användningen. Att energieffektivisera är att på ett så 

ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt använda energin. Vilket minskar miljö- och 

klimatbelastningen samt ökar konkurrenskraften och försörjningstryggheten. Utveckling 

av teknik, effektivare lågenergilampor, värmepumpar, elmotorer med mera ökar 

möjligheten till energieffektivisering [18].   

 

Belysning står för stor del av den primära energianvändningen i världen. Lysrör står för 

45 % av belysningens energianvändning och besparingspotentialen av belysningsenergi 

beskrivs som mycket hög [2]. Tidigare forskare visar att utbyte av glödlampor, lysrör 

och kompakt lysrör till LED minskar energianvändningen upp till 64 % [2], [3], [16].  
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3.4 Miljöpåverkan 
För att göra en miljöbedömning av en belysning bör en livscykelanalys utföras. En 

livscykelanalys ger en översikt över energi- och råvaruanvändningen för en produkt från 

vaggan till graven. Figuren nedan visar en LEDs livscykel, från att utvinning av 

råmaterial, tillverkning, paketering, marknadsföring, användning, underhåll, 

återanvändning och slutligen återvinning och avfallshantering [2]. 

 

  

 
Figur 6 Figur 6, en livscykel för LED, från utvinning av råmaterial till återvinning och avfall [2] 

Vid en miljöbedömning av en LEDs livscykelanalys tyder det på att råvaran, 

tillverkningen och avfallshantering har en mycket liten påverkan på miljön i jämförelse 

med den elförbrukning som armaturen har under användning. 90 % eller mer av 

armaturens miljöpåverkan representeras av elanvändning i användningsfasen [2]. 

Tillverkning 

Tillverkningen inkluderar utvinning och inköp av råvaror och kemikalier, samt 

tillverkningsprocessens energianvändning. Materialsammansättningen av LED är 

komplex och det är svårt att samla in materialdata för produkten då tillverkarna 

motvilligt lämnar ut uppgifter, utvecklingen av LED går snabbt och det finns flera olika 

modeller på marknaden. De material som man med säkerhet vet ingår i LED är, plats, 

aluminium, stål, glas, kretskort, kablar, silikon och färg [11]. 



 

7 

 

Användning 

Ljuskällans tekniska livslängd påverkar också miljöbedömningen, exempelvis så har 

kompaktlysrör mellan 8 000 till 10 000 timmar och LED 20 000 till 55 000 timmar 

drifttid.  För att minska miljöpåverkan vid användning av ljuskällor bör ljuskällan ha ett 

så högt ljusutbyte som möjligt, en lång teknisk livslängd och för att minska 

energianvändningen bör ljuskällan endast användas vid behov, exempelvis via sensorer 

för behovsstyrning [11]. Även andra forskare har kommit fram till att den största 

energianvändningen och miljöpåverkan uppkommer vid användning av lamporna [2].  

Avfallshantering  

LED är svårare att återanvända i jämförelse med glödlampor på grund av den komplexa 

strukturen och innehållet av flera olika material men en del av LED som är väldigt 

användbar att återanvända är kylflänsen, kylflänsen är en del av armaturen och används 

för att lösa värmeavledning från lysdioden. Den består av metaller såsom aluminium 

som är mycket bra att återanvända eftersom produktionen av aluminium är mycket 

energikrävande. Det finns dock inga återvinningsprocesser speciellt utvecklade för LED 

produkter än så länge [11]. 

Resultat av livscykelanalys 

Den vanligaste miljöindikatorn är GWP och energianvändning. GWP står för den 

globala uppvärmningspotentialen och utryckts i enheten CO2-ekvivalenter. En 

livscykelanalys inkluderar en mängd olika konsekvenser på miljön. Konsekvensen av 

energianvändningen är beroende av vilken energikälla som används och därför kan 

energikällan vara en avgörande faktor i en livscykelanalys för produkter som använder 

energi. Exempelvis så ger användning av energi från vind- och vattenkraft en mycket 

liten mängd utsläpp, endast 13 g CO2-eq/kWh el respektive 4,5 g CO2-eq/kWh el [11], 

[19]. 

 

Enligt Svensk Energi har den svenska elproduktion ett snitt utsläpp på 20g CO2/kWh, 

den nordiska elproduktionen 100 g CO2/kWh och den europeiska elproduktionen 

415 g/kWh. Att den svenska elproduktionen har ett så lågt utsläpp av koldioxid beror på 

att 85-90 % produceras via vatten- och kärnkraft [20], [21]. Enligt annan forskning ska 

Europeisk el ha ett koldioxid-utsläpp på 370 g CO2/kWh [2]. 

Vid jämförelse av kompaktlysrör och LED visar forskning på att LED har en lägre 

miljöpåverkan under hela livscykeln på grund av att 82-99 % av miljöpåverkan uppstår 

under användningsfasen [16]. 

Svårigheter med LED livscykelanalys 

Eftersom att LED-tekniken är relativt ny för allmänbelysning så medger de flesta som 

gjort livscykelanalyser över LED att det har varit svårigheter vid datainsamlingen. 

Tillverkarna av LED är försiktiga med att lämna ut information och litteraturen inom 

LED är föråldrad på grund av den snabba tekniska utvecklingen vilket även bidragit till 

en osäkerhet om tillverkningsdata och mätningar av den tekniska livslängden. Andra 

svårigheter med att genomföra en livscykelanalys av LED är att det inte finns någon 

standard framtagen för LED och det är även svårt att fastställa effekterna av ljuset på 

människor, djur och växter. De biologiska effekterna av ljus är inte möjliga att jämföra 

med material och energianvändning [11]. Även andra forskare uppger att 

livscykelanalyser gjorda för LED bör analyseras med försiktighet då informationen i 

livscykeln ofta är begränsad eftersom tillverkarna av armaturerna sällan vill dela med 

sig av all information om tillverkningsprocessen och dess miljöpåverkan [2].  
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3.5 Ekonomi 

Återbetalningstid 

Tidigare forskning visar att LED-lysrör är betydligt dyrare i jämförelse med lysrör. En 

enkel återbetalningsanalys har utförts i tidigare forskning för installation av LED-lysrör 

och ekvationen förklarar förhållandet mellan återbetalningstiden och LED-lysrörets 

drifttimmar, ekvation (1) visas nedan [3].  

 

N=27,64*t-1,032      (1) 

N= Återbetalningstiden i år  

t = Drifttid dagligen i timmar  

Figur 1 nedan, hämtad från [3], visar en enkel översikt över återbetalningstiden i 

avseende på antal drifttimmar per dag.  
 

 
Figur 7, återbetalningstid (år) och daglig användning (t) för ett LED-lysrör [3]. 

Enligt figur ovan ger LED-lysrör inga ekonomiska fördelar om drifttiden för lysrören är 

mindre än sex timmar per dag beräknat på att man önskar en maximal återbetalningstid 

på fyra år [3].  

Livscykelkostnad  

LCC står för livscykelkostnad, LCC-analys är ett verktyg som används för att granska 

de ekonomiska konsekvenserna som en produkt eller tjänst har under hela livscykeln. I 

tidigare forskning har LCC för installation av LED-lysrör beräknats över 30 år och 

innefattar investeringskostnaderna, driftkostnader och restvärde. Investeringskostnader 

består av inköpspriser för delar, frakt och installation. Driftkostnader är energi- och 

underhållskostnader och restvärdet har beräknats till 25 % av det totala inköpspriset 

baserat på uppskattning [22].  

 

En känslighetsanalys med olika scenarier utfördes i fför att visa känsligheten av LCC 

resultatet. Ett scenario innebar en fördubbling av elpriset vilket ökade LCC för LED-

lysrör med 29 %, ett annat scenario var att inköpspriset för LED-lysrör minskade vilket 

då minskade LCC med 29 %. Slutsatsen av artikeln är att LED-lysrör är en ny teknik 

med stora utvecklingsmöjligheter. Det ökande antalet LED-lysrörs leverantörer ökar 

konkurrensen på marknaden och därefter pressas även inköpspriset ner och 

investeringskostnaden kommer att minska. Underhållskostnader förväntas också minska 

i takt med att produktkvalitén förbättras [22].  
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3.4 Allmänt om fördelar och nackdelar med LED 
 

Det finns både fördelar och nackdelar med LED jämfört med lysrör [2].  

Några av fördelarna med LED  

Några av fördelarna med LED är dess höga verkningsgrad, låga energianvändning och 

låga driftspänning. LED armatur har låg vikt och liten storlek i förhållande till andra 

armaturer. Den tekniska livslängden är lång, från 25 000 till över 50 000 timmar. Med 

speciell design, kan en på teknisk livslängd 150 000 timmar uppnås. De är 

kvicksilverfria, har låg strålningsvärme, högt ljusutbyte och nya armatursdesigns 

möjligheter [2]. 

Några av nackdelar med LED 

Det som ofta inte tas upp av tillverkarna är förändringen i belysningskvalitén vi byte av 

armatur, vissa av tillverkarna hävdar att LED uppnår lika eller större belysningskvalité i 

jämförelse med T8 lysrör, trots att LED har ett lägre ljusflöde. Forskning har dock visat 

att tillverkarnas information för LED är ofullständig och information om skillnaden i 

belysningskvalitén efter ett byte är okänt. I en studerad forskningsrapport jämfördes tolv 

olika kommersiellt tillgängliga LED lysrör med lysrör och resultatet visade att för att 

bibehålla de belysningsnivåer som lysrör ger så måste fler LED lysrör installeras, vilket 

minskar energibesparingen vid byte [23]. Andra nackdelar från en annan 

forskningsrapport visar på att LED har brist på standardisering, varierande kvalité och 

relativt högt inköpspris [2]. Den komplexa sammansättningen och bristen på utvecklade 

återvinningsprocesser för LED gör att beståndsdelarna i lampan inte tas till vara på 

optimalt [11]. 
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4 Resultat 
En inventering över de fasta och dynamiska skyltarna har utförts, innefattande antal, 

effekt och energianvändning. En miljöbedömning av utbytet har utförts samt en översikt 

över de ekonomiska konsekvenserna av utbytet. 

 

4.1 Antal skyltar 

Befintliga statiska skyltar 

Det fanns totalt 37 statiska skyltar förut, exklusive tre stycken LED skyltar som sparats 

då de redan vid ett tidigare byte bytts ut. Därför har de tre skyltarna i effekt- och 

energiberäkningarna tillhört de nya statiska LED-skyltarna. En del av de befintliga 

skyltarna var ej belysta, se figur 7 och andra var belysta med kompaktlysrör på 24 W 

ovanifrån, se figur 8. De skyltar som varit belysta och haft trafikinformation på 

bådadera sidorna har haft fyra kompaktlysrör och de som endast haft information på en 

sida har haft två stycken kompaktlysrör, med undantag för anslagstavla och en 

hänvisningskylt som hade åtta respektive tre kompaktlysrör 1. Kompaktlysrören hade ett 

magnetiskt driftdon med en teknisk livslängd på 8 000 timmar.  

 

 
Figur 8, en befintlig dubbelsidig statisk skylt, endast belyst av plattformsbelysning 

 

 
Figur 9, en befintlig enkelsidig statisk skylt belyst med två kompaktlysrör. 

                                                 
1 Personlig kommunikation med Johan Strömvall, projektör för Gävle järnvägsstation, 2015-04-05.  
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Nya statiska LED skyltar 

94 nya skyltar har monterats upp och ersatt de 37 befintliga skyltarna. Med de tidigare 

tre utbytta LED-skyltarna finns det totalt 97 stycken LED skyltar. Till de nya statiska 

LED-skyltarna har driftdon kopplats till. Två modeller har använts, modell HLG-40H-

12 med en verkningsgrad på 86,5 % för spårnummerskyltar och för resterande skyltar 

modell HLG-80H-12 med en verkningsgrad på 88 % (se figur 10 och 11) [24], [25].  

 

 
Figur 10, tre statiska LED skyltar, modell 1533*233. 

 

 
Figur 11, tre statiska LED-skyltar, översta i modell 1522*333 och de tre undre i modell 1533*233 
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Befintliga dynamiska skyltar 

Totalt har det suttit 19 dynamiska skyltar på stationen förut (se tabell 2). Åtta 

plattformsskyltar (se figur 12) och åtta entréskyltar (se figur 13) innehållande 

fluorescerande lysrör med automatisk effektreglering. Samt tre flertågsdisplayer 

innehållande LCD-display med styrdator förljusstyrka samt komponenter för värmning 

och kylning (se figur 14), se tabell nedan för information om modell och antal [26], 

[27].  

 
Tabell 2, modell och antal av de dynamiska befintliga skyltarna. 

Typ av skylt Modell Antal (st) 

Plattformsskylt MBUN-

M24BM12132DL 

8 

Flertågsdisplay  MBUN-3M24B99 

 

3 

Entréskylt  MBUN-M14118DBV 8 

 

 
Figur 12, en gammal dynamisk plattformsskylt 

 
Figur 13, en gammal dynamisk flertågsdisplay  

 
Figur 14, en gammal dynamisk entréskylt
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Nya dynamiska skyltar 

Totalt finns 25 nya och befintliga dynamiska skyltar på järnvägsstationen idag. 14 helt 

nya dynamiska skyltar har monterats upp, nya plattformsskyltar (se figur 15) som 

ersätter de befintliga plattformsskyltarna och nya monitorer av modell TFT 55 ( se figur 

16) som ej ersätter någon gammal skylt. De tre flertågsdisplayerna samt de åtta 

entréskyltarna har behållits. Se tabell nedan för mer information av modell och antal av 

skyltar. 

 
Tabell 3, modell och antal av de nya dynamiska LED-skyltarna. 

Typ av skylt Modell Antal (st) 

TFT 55 Monitor Display, 

Outdoor TFT 55 

6 

Plattformsskylt RGB LED-display 

95RGB384x32_01 

 

8 

Flertågsdisplay MBUN-3M24B99 

 

3 

Entré skylt  MBUN-M14118DBV 8 

 

 
Figur 15, två dynamiska nya plattformsskyltar med LED 

 
Figur 16, en ny dynamisk flertågsdisplay, modell TFT 55 



 

14 

 

 

4.2 Effektförbrukning  

Befintliga statiska skyltar 

De befintliga statiska skyltarna hade totalt 104 kompaktlysrör med en effekt på 24 W, 

det ger en total effektförbrukning på 2496 W. Dubbelsidiga skyltar har fyra stycken 

kompaktlysrör, enkelsidiga två, Spårvagnsskyltar som är dubbelsidiga två, en av 

hänvisningsskyltarna tre och anslagstavlan åtta stycken kompaktlysrör. Det ger en 

medeleffekt på 68 W per skylt. Tabell nedan visar information om de befintliga statiska 

skyltarna. 

 
Tabell 4, de befintliga statiska skyltarnas effektförbrukning. 

Effekt i 

kompaktlysrör (W) 

Antal 

skyltar 

Totalt antal 

lysrör i alla 

skyltar (st) 

Total effektförbrukning (W) 

24 37 104 2496  

 

Nya statiska LED skyltar 

Av de 94 nya LED-skyltarna så är 57 stycken ej ersättande några befintliga skyltar och 

utplacerade på nya ställen. De resterande 37 skyltarna är skyltar som ersätter de 

befintliga statiska skyltarna. De 94 nya skyltarna samt de tre äldre LED-skyltarna har en 

total effektförbrukning på ca 2 kW. Med driftdon och dess verkningsgrad inräknat som 

för modell HLG-80H-12 är 88 % och för modell HLG-40H-12 86,5 % är den totala 

effektförbrukningen 2,2 kW [24], [25]. Se tabell 5 på nästa sida för mer information om 

de olika skyltmodellernas effektförbrukning.  
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Tabell 5, effektförbrukningen för de olika modellerna av LED skyltar [8]. 

Skylt-

modell 

Antal 

(st) 

Effekt-

förbr. 

(W) 

Total effekt-

förbr. (W) 

Driftdon - 

modell 

Verknings-

grad 86,5-88% 

Effekt med 

verknings-

grad (W) 

1033*233 3 14 42 HLG-80H-

12 

1,12 47 

1233*233 10 17 170 HLG-80H-

12 

1,12 190 

1433*233 7 20 140 HLG-80H-

12 

1,12 157 

1533*233 21 22 462 HLG-80H-

12 

1,12 517 

1833*233 3 26 78 HLG-80H-

12 

1,12 87 

1533*333 25 22 550 HLG-80H-

12 

1,12 616 

1633*233 8 23 184 HLG-80H-

12 

1,12 206 

1833*333 8 26 208 HLG-80H-

12 

1,12 233 

408*533 7 7 49 HLG-40H-

12 

1,135 56 

2533*333 1 36 36 HLG-80H-

12 

1,12 40 

733*233 4 12 48 HLG-80H-

12 

1,12 54 

 Totalt 97 225 1967    2203 
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Befintliga dynamiska skyltar 

De fanns tre modeller av de befintliga dynamiska skyltarna. Plattformsskyltar, 

flertågsdisplayer och entréskyltar. Effekten varierar beroende på utomhustemperatur 

och solljus. Enligt tillverkarna ligger plattformsskyltens medeleffekt på 550 W och 

entréskyltens på 230 W [27], [26]. Uppgifter om flertågsdisplayens medeleffekt saknas 

från tillverkare och därför har fältmätningar ute på plats utförts vid tre tillfällen. Vid 

första mätningen var utomhustemperaturen -1 °C och det var inget direkt solljus på 

skärmen, effektförbrukningen var för skylten då 222 W. Vid den andra mätningen inget 

direkt solljus,+15 °C och då var effektförbrukningen 227 W, slutsatsen drogs därför att 

temperaturen inte har någon större påverkan på effektförbrukningen. Vid direkt solljus 

har skylten en effektanvändning på ca 375 W beroende på skylten själv reglerar upp 

ljusstyrkan för att texten ska synas [26]. Den totala effektförbrukningen för alla 

befintliga dynamiska skyltar är 7,2 kW. I tabellen nedan visas mer information om 

skyltarnas effektförbrukning plattformsskylten och entréskylten har 

medeleffektförbrukning hämtad från tillverkaren [27], [26], flertågsdisplayen 

medeleffekt är uppmätt. 

 
Tabell 6, de befintliga dynamiska skyltarnas effektförbrukning hämtade från tillverkare eller egna mätningar 

[27], [26]. 

Typ av skylt, ljusförhållande och var 

information är hämtad 

Modell Anta

l (s) 

Medeleffektförbruknin

g (W) 

Plattformsskylt, tillverkarens 

information 

MBUN-

M24BM12132D

L 

 

8 

 

550 

Flertågsdisplay ej direkt solljus, 

fältmätning 

MBUN-

3M24B99 

 

1 

 

225 

Flertågsdisplay vid direkt solljus, 

fältmätning 

MBUN-

3M24B99 

 

2 

 

375 

Entréskylt, tillverkarens information MBUN-

M14118DBV 

 

8 

 

230 
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Nya dynamiska LED skyltar 

Egna fältmätningar för effektförbrukning har utförts för de nya plattformsskyltarna och 

monitorn TFT 55. Förutsättningarna vid mätningen var att alla rader på skyltarna var 

ifyllda med text, det vill säga majoriteten av ljusdioderna var tända, 

utomhustemperaturen 5 °C och inget direkt solljus på skärmen. Fältmätningen gav 

plattformsskylten en effektförbrukning på 345 W och för TFT 55 vid samma 

förhållanden 805 W. Vid beräkning med fältmätningens värden är den totala 

effektförbrukningen 10,5 kW  

 

Enligt tillverkaren har de nya dynamiska LED-plattformsskyltarna en 

medeleffektförbrukning på 303 W [10].  

De nya monitorerna TFT 55 har enligt tillverkaren en ljusstyrka som anpassas efter 

infallande solljus och är även försedd med kyl- och värmefläktar som automatiskt 

startas. Effektförbrukning beror därför på monitorns ljusstyrka och om värme- eller 

kylfläktarna går. Tillverkaren har uppgifter om att när utomhustemperaturen är 25° C 

och vid en ljusstyrka på 1 500cd/m² förbrukar monitorn 800 W. Vid 25° C och en 

ljusstyrka på 4 000 cd/m² förbrukar monitorn 1 950W [9].  

Ökar utomhustemperaturen till omkring 40 °C ökar även effektförbrukningen till 

2350 W vid en ljusstyrka på 4 000 cd/m². Detta på grund av att kylfläktarna behöver 

användas [9], men eftersom det aldrig är 40 °C i Gävle har det värdet valts bort. 

 

Eftersom den egna fältmätningen för TFT 55 utfördes vid inget direkt solljus har värdet 

vid maximal ljusstyrka (4 000 cd/m²) och 25 °C valts att används för beräkningar med 

tillverkaren information. Detta för att bättre kunna jämföra effektförbrukning vid direkt 

solljus och inget direkt solljus. Medeleffektförbrukningen beräknad på tillverkarens 

information för plattformsskylten och TFT 55 är 18,5 kW, då även med driftdonet och 

dess verkningsgrad på 91 % inräknat. 
 
Tabell 7, effektförbrukningen för de nya dynamiska LED-skyltarna [9], [10], [27], [26]. 

Typ av skylt och 

ljusförhållande 

Modell Antal 

(st) 

Effektförbrukning, 

tillverkare (W) 

Fältmätning, 

effektförbrukning 

(W) 

Plattformsskylt RGB LED-display 

95RGB384x32_01 

 

8 

 

303 

 

345 

TFT 55 Monitor Display, 

Outdoor TFT 55 

 

 6 

 

1950 

 

805 

Flertågsdisplay ej 

direkt solljus 

MBUN-3M24B99  

1 

 

225 

 

225 

Flertågsdisplay  vid 

direkt solljus 

MBUN-3M24B99  

2 

 

375 

 

375 

Entréskylt MBUN-

M14118DBV 

 

8 

 

230 

 

230 
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4.3 Energianvändning 
Energianvändningen är beroende av antalet drifttimmar för skyltarnas belysning och kan 

därför beräknas med formeln nedan. 

Energianvändning = effekt x drifttid (Wh/år) 

Befintliga statiska skyltar 

Inventeringen visade att det fanns 37 befintliga statiska skyltar med totalt 104 

kompaktlysrör på 24 W vardera, antalet lysrör varierar för de olika skyltmodellerna. 

Dess belysning var kopplad över ljusrelä och var därför tänd under de timmar på dygnet 

då det är skymning eller mörkt ute. Drifttiden på dem beräknas därför till 4 000 timmar 

per år2. Skyltarnas totala effektförbrukning var 2,5 kW och med en drifttid på 4 000 per 

år ger det en total energianvändning på 10 MWh/år. Medelenergianvändningen 

beräknas till ca 270 kWh/år per skylt. 

Nya statiska skyltar 

De statiska LED-skyltarna är 97 till antalet och har varierande effektförbrukning 

beroende på storlek och modell. De är belysta dygnet runt, året om och drifttiden under 

ett år är därför 8 760 timmar. LED-skyltarna har driftdon med en verkningsgrad på 

mellan 86,5–88 % vilket ger en total effektförbrukning 2,2 kW. ed en drifttid på 8 760 

timmar per år ger det en energianvändning på 19 MWh/år. Medelenergianvändning 

beräknas till ca 200 kWh/år per skylt. 

Befintliga dynamiska skyltar 

De befintliga dynamiska skyltarnas var tända dygnet runt, vilket motsvarar en drifttid på 

8 760 timmar per år. Den totala effektförbrukningen för skyltarna var 7,2 kW vilket ger 

en total energianvändning per år på 63 MWh/år.  

Av de befintliga dynamiska skyltarna är det endast plattformsskyltarna som ersätts med 

nya LED-skyltar. Se tabell nedan för mer information om hur den totala 

energianvändningen fördelas på de olika skyltmodellerna. 
 

Tabell 8, de befintliga dynamiska skyltarnas modell, antal, effektförbrukning och energianvändning per styck 

samt deras totala energianvändning för varje modelltyp 

Typ av dynamisk skylt Modell Antal 

(s) 

Effektförbrukning 

(W) 

Total 

energianvändni

ng MWh/år. 

Plattformsskylt MBUN-

M24BM12132D

L 

 

 

8 

 

 

550 

 

 

38,5 

Flertågsdisplay (ej direkt 

solljus) 

MBUN-

3M24B99 

 

1 

 

225 

 

1,97 

Flertågsdisplay(direkt solljus) MBUN-

3M24B99 

 

2 

 

375 

 

6,58 

Entréskylt MBUN-

M14118DBV 

8 

 

 

230 

 

16,1 

                                                 
2 Personlig kommunkation med Swecos Projektör av järnvägsstationen i Gävle, Johan strömvall, 2016-

04-05. 
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Nya dynamiska LED-skyltar 

De nya dynamiska skyltarna har en drifttid på 8 760 timmar per år.  

Enligt tillverkaren av skylt TFT 55 är effektförbrukningen vid 25 °C och med maximal 

ljusstyrka på displayen (4 000 cd/m2) 1 950 W, plattformsskylten 303 W enligt 

tillverkare och med entréskyltarna och flertågsdisplayerna inräknade samt driftdonets 

verkningsgrad på 91 %, är den totala effektförbrukning 18,5 kW [9], [10], [27], [26], 

[24], [25]. 8 760 drifttimmar per år ger en energianvändning på 162 MWh/år. 

 

Beräknat med fältmätningens effektförbrukning för TFT 55 och plattformsskyltarna, de 

befintliga entréskyltarna och flertågsdisplayerna samt driftdon så är effektförbrukningen 

10,5 kW, med en drifttid på 8 760 timmar per år är den totala energianvändningen 

92 MWh/år.  

 

Skillnaden vid beräkning med tillverkarens värden på effektförbrukning och de egna 

uppmätta värdena från fältmätningen är 70 MWh/år, det kan bero på att fältmätningen 

utfördes vid optimala förhållanden för de dynamiska skyltarna, inget direkt ljusljus samt 

en temperatur var varken värme- eller kylfläktarna behövdes användas. I tabell nedan 

visas de olika modellernas energianvändning. 

 
Tabell 9, de dynamiska LED-skyltarnas energianvändning per år och per skylt vid en drifttid på 8670 timmar, 

beräknad med effektförbrukning från fältmätningar och tillverkarinformation [9], [10]. 

Typ av skylt Modell Ant

al 

(st) 

Effekförb./skylt

, lev.info.(W) 

Energianv./skylt, 

lev. info. 

(MWh/år) 

Effektförb./skyl

t Fältmätning 

(W) 

Energian./skylt

, fältmätning 

(MWh/år) 

Plattformsskylt RGB LED-

display 

95RGB384x3

2_01 

 

  

 

8 

 

 

 

303 

 

 

 

2,64 

 

 

 

345 

 

 

 

3,02 

TFT 55 Monitor 

Display, 

Outdoor TFT 

55 

 

 

 

 6 

 

 

 

1950 

 

 

 

17,1 

 

 

805 

 

 

 

7,05 

Flertågsdisplay 

(ej direkt 

solljus) 

MBUN-

3M24B99 

 

 

 

8 

 

 

 

225 

 

 

 

1,97 

 

 

 

225 

 

 

 

3,29 

Flertågsdisplay 

(solljus) 

MBUN-

3M24B99 

 

 

8 

 

 

375 

 

 

3,29 

 

 

375 

 

 

3,29 

Entréskylt MBUN-

M14118DBV 

 

7 

 

230 

 

2,02 

 

230 

 

2,02 
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 4.3 Energieffektivisering  

 Jämförelse mellan nya och befintliga statiska skyltars effektförbrukning 

De 37 befintliga skyltarna var av åtta olika storleksmodeller, i diagrammet nedan 

jämförs de olika åtta modellerna mot de ersättande LED-skyltarna. 

Medeleffektförbrukningen per skylt går från 68 W med kompaktlysrör till 20 W med 

LED, se tabell 4 och 5 för information om respektive skyltmodells effektförbrukning. I 

diagrammet nedan visas effektförbrukningen för varje storleksmodell av 37 de 

befintliga och de 37 ersättande nya LED-skyltarna. Exempelvis så förbrukar den nya 

LED anslagstavlan (storlek 2533*333) endast 36 W i jämförelse med den befintliga 

anslagstavlan som förbrukade 192 W. För en del av modellerna har det tidigare eller 

sitter det inte i dagsläget någon belysning, därför är en del av staplarna obefintliga och 

benämnda med en nolla, exempelvis för den nya skylten i modell 1433*233 [8].  

 

 
 
Figur 17, skillnad i effektförbrukningen mellan de åtta befintliga modellerna och ersättande nya LED skyltar. 

Noll betyder att skylten inte är belyst [8]. 

Som framgår från tidigare stycken använder de nya statiska LED-skyltarna totalt 

9 MWh/år mer energi än de befintliga statiska skyltarna på Gävle järnvägsstation. Dock 

har medeleffektförbrukningen per skylt minskat från 68 W/skylt till 20 W/skylt vid 

utbyte till de nya LED-skyltarna. Det resulterar även i att energianvändning per skylt 

minskar från 270 kWh/år till 200 kWh/år trots ökade drifttider med 4760 timmar per år, 

motsvararandes 120 % ökad drifttid.  
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Förändrade drifttider och minskat antal, statiska skyltar 

Scenario 1, de nya statiska LED-skyltarna skulle ha samma drifttid som de befintliga, 

4000 tim/år samt samma antal det vill säga minska från dagens 97 till 37 skyltar. 

Beräknat på medeleffekten per skylt, 20 W för LED-skyltarna ger det en total 

energianvändning på 3 MWh/år, en minskning på 7 MWh/år, motsvarande 70 %. 

 

Scenario 2, de nya statiska LED-skyltarna skulle användas med samma drifttid som de 

befintliga skyltarna, det vill säga under endast de mörka timmarna på dygnet, 

4 000 tim/år. Beräknat på medeleffekten per skylt, 20 W för LED-skyltarna ger det en 

total energianvändning för alla 97 LED-skyltar på 8 MWh/år. Det motsvarar en 

minskning på 12 MWh/år och 60 %. 

 

Att byta till LED-skyltar men att bevara de befintliga drifttiderna samt de befintliga 

antalet skyltar är det bästa alternativet ur minskad energianvändningssynpunkt. 

Nedan i diagrammet visas energianvändningen för de befintliga statiska skyltarnas 

energianvändning (37 st,  4000 tim/år), scenario 1 och 2, samt för de statiska LED-

skyltarnas energianvändning i nuläget (97 st. 8760 tim/år).  

 

 

 
 
Figur 18, hur energianvändningen förändras vid utbyte från statiska skyltar med kompaktlysrör till LED-

skyltar samt hur de förändrade drifttiderna och förändrat antal påverkar energianvändningen. 
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Jämförelse mellan nya och befintliga dynamiska skyltars effektförbrukning  

En jämförelse av de befintliga och nya dynamiska skyltarna visar att de nya 

plattformsskyltarna har en lägre medeleffektförbrukning, se figur nedan. 

Effektförbrukningen för TFT 55 och plattformsskyltarna skiljer sig mellan 

fältmätningarnas resultat och tillverkarens information [9], [10]. Det beror på att 

fältmätningen utfördes vid optimala förhållanden det vill sig vid inget direkt solljus 

samt vid en temperatur var varken värme- eller kylfläktarna behöver arbeta.  

Flertågsdisplayerna och entréskyltarna har inte bytts ut och har därför samma 

effektförbrukning, därav är staplarna i figuren nedan lika höga. TFT 55 är ny och kan 

därför inte jämföras med någon av de befintliga dynamiska skyltarna, därav står det 

markerat en nolla, se figur nedan för en översikt av skyltarnas effektförbrukning. 

  

 

 
Figur 19, jämförelse av effektförbrukningen för de befintliga & nya dynamiska skyltarna, noll betyder att 

ingen skylt finns eller funnits på plats. 
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Energianvändning, dynamiska skyltar  

De befintliga plattformsskyltarna har en effektförbrukning på 550 W per skylt, de nya 

har 303-345 W per skylt. Det resulterar i en minskad energianvändning på ca 

2 MWh/år. På grund av de sex nyinstallerade TFT 55 som tillsammans förbrukar 

11,7 kW, beräknat på tillverkarens information [9] respektive 4,8 kW beräknat på egna 

fältmätningar, ger de med en drifttid på 8 760 h/år en ökad energianvändning på 

102,5 MWh/år respektive 42,31 MWh/år. Eftersom TFT 55 skyltarna inte ersätter 

tidigare befintliga skyltar så går de inte att jämföra med någon av de befintliga 

dynamiska skyltarna. Den totala energianvändningen ökar från 63 MWh/år till 

162 MWh/år beräknad på tillverkarens produktinformation och till 92 MWh/år med 

egna fältmätningar vid utbyte av plattformsskyltar och installation av nya TFT 55 

skyltar. Se figur nedan för översikt över energianvändningen. 

 

 
Figur 20 visar energianvändningen för de gamla och nya skyltarna medtillverkarens information och egna 

fältmätningar på effektförbrukningen 
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4.5 Miljöpåverkan  
Tidigare forskning visar att energianvändningen och miljöpåverkan är som störst under 

användningens fasen i en LED-belysnings livscykel. Vilken energikälla som används 

vid elproduktion har stor påverkan på mängden koldioxidutsläpp [11]. 

Elanvändning  

Trafikverket fungerar som eget elhandelsföretag och hanterar elhandel i egen regi. Det 

innebär att samtliga el-abonnemang med Trafikverket som kund har Trafikverket som 

elleverantör, såldes även trafikinformationsskyltar.  

Elenergin som Trafikverket köper för försörjning av trafikinformationsskyltarna saknar 

ursprungsmärkning och beräknas därför komma ifrån den nordiska residualmixen Den 

nordiska residualmixen är den elproduktion som ”blir över” när alla de kunder som valt 

har ursprungsmärkning och aktiva miljöval fått dess el. Residualmixen består oftast av 

hög andel kärnkraft och fossilbaserad elproduktion, se figur nedan, den beräknas ha ett 

CO2-utsläpp på 344,47 g/kWh [28], [29].  

 

 
Figur 21 visar trafikverkets elförsäljning fördelad på förnybara energikällor (vind-, vattenkraft och 

biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) samt kärnkraft [28]. 

Statiska skyltar 

För de statiska skyltarna ger utbytet till LED-skyltar en ökad energianvändning på 

9 MWh/år det på grund av ökade drifttider och ett ökat antal belysta skyltar. Beräknat 

på Trafikverkets uppgifter om 344,47 g CO2/kWh resulterar det i ett ökat 

koldioxidutsläpp på 3 000 kg CO2 per år. Skulle de nya LED-skyltarna användas med 

samma drifttid som de befintliga skyltarna, 4 000 h/år så skulle energianvändningen för 

alla 97 LED-skyltar vara 8 MWh/år. Det skulle innebära ett CO2 utsläpp på ca 

3 000 kg CO2/år, vilket motsvarar en minskning på nästan 4 000 kg CO2 och 60 % [28]. 

Se bilaga 1 för uträkningar. 

Dynamiska skyltar 

De nya dynamiska skyltarna har en ökad energianvändning från 63 MWh/år till 92 från 

fältmätning eller163 MWh/år från tillverkas information [9], [10]. Ökningen av 

energianvändning resulterar i ett utökat koldioxidutsläpp på 10 000 till 34 000 kg CO2 

per år. Se bilaga 1 för uträkningar. 

 

Totalt utökat koldioxidutsläpp 
Totalt ökar Trafikverkets koldioxidutsläpp med ca 25 000 kg CO2 per år vid utbyte av 

skyltar, de motsvarar en ökning på 100 %. 
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4.6 Ekonomi 
En livscykelkostnad är beroende av investeringskostnader, driftkostnader och eventuellt 

restvärde [22].  

Statiska skyltar  

Den totala kostnaden för inköp av 94 nya statiska LED-skyltar med tillhörande stolpar 

och infästningsmontage var 733 681kr 3.  

De statiska skyltarna med LED beräknas ha en teknisk livslängd på minst 10 år det vill 

säga 87 600 timmar 4. De befintliga kompaktlysrören har en teknisk livslängd på ca 

8 000-10 000 timmar [15], [16]. En jämförelse emellan de nya och befintliga skyltarna 

visar att för exempelvis en dubbelsidig skylt modell 1233x233 mm, behöver fyra 

stycken kompaktlysrör och behöver bytas ut 10 gånger under LED skyltens tekniska 

livslängd, totalt behövs det ca 40 lysrör till en dubbelsidig skylt under en LED-skylts 

tekniska livslängd, vilket leder till ökade underhållskostnader för skyltarna. 

 

För de statiska skyltarna förekommer en energieffektivisering vid beräkning på 

energianvändningen per skylt. Från 270 kWh/år med kompaktlysrör till 200 kWh/år 

med LED. Den minskade energianvändningen per skylt ger minskade driftkostnader per 

skylt, medelelpriset för elhandel år 2016 är 0,35kr/kWh, nätkostnad och energiskatt 

tillkommer och ger en total kostnad på ca 1 kr/kWh 5. Beräknat på den minskade 

energianvändningen och med ett elpris på ca 1 kr/kWh ger det en årlig besparing på 

70 kr per skylt. Jämför man endast de 37 LED-skyltar som ersätter de 37 befintliga 

skulle det ge en besparing på ca 2 600 kr per år. Den totala driftkostnaden höjs dock på 

grund av att antalet skyltar ökar vid utbytet. 

                                                 
3 Trafikverkets ordererkännande, 2015-06-10 
4 Personlig kommunikation med leverantör av skyltarna, Maria Andersson, 2016-04-14. 
5 Personlig kommunikation, Göran Söderberg, inköp och logistik ansvarig för elgruppen, 2016-05-12 
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Dynamiska skyltar 

Den totala kostnaden för de 20 nya dynamiska skyltarna är 1 625 214kr. 

Den tekniska livslängden för monitor TFT 55” är 60 000 timmar 6 och  

 för plattformsskylten >100 000 timmar, då beräknas diodernas styrka minskat till 50 % 

och behöver bytas ut [10]. De befintliga plattformsskyltarna var belysta med 

Fluorescerande lysrör som behöver bytas ut efter ca 8 000-10 000 timmar, det vill säga 

under LED plattformsskyltens livstid behövs lysrören i den gamla plattformsskylten 

bytas ut ca 10 gånger [15]. Utbytet av plattformsskyltar minskar därav 

underhållskostnaderna. 

 

Eftersom energianvändning minskar med 2 MWh/år vid utbyte till nya plattformsskyltar 

kan en återbetalningstid beräknas. En plattformsskylt kostar 107 211 kr, dagens elpris är 

ca 1 kr/kWh, vilket ger en återbetalningstid på 55 år, vilket motsvarar 479 412 timmar 

och är längre en den tekniska livslängden på 100 000 timmar för plattformsskyltarna.  

För att återbetalningstiden ska vara under den tekniska livslängden ska elpriset vara 

minst 5 kr/kWh vilket ger en återbetalningstiden på ca 95 882 timmar. 

Vilket inte ser ut att komma att inträffa inom de närmaste fyra åren, se tabell 11 7. 

Investeringskostnaderna för de dynamiska skyltarna redovisas exklusive moms i tabell 

nedan. 
Tabell 10 visar modell, inköpspris, antal och totala kostnad för de dynamiska skyltarna 

Modell Inköpspris (kr) Antal (st) Total kostnad(kr) 

TFT 55” 110 000  6 660 000 

Stolpe S01GA för TFT 

55” 

170 921 6 107 526 

Plattformsskylt  107 211 8 857 688 

 

Framtidsprognos för Trafikverkets elpris  

Enligt Trafikverket ser framtidsprognosen för elhandelspris ut att sjunka. Priset nedan är 

endast elhandelspriset och sedan tillkommer nätkostnad och energiskatt, vilket gör att 

priset kommer att fortsätta ligga kring 1 kr/kWh se tabell nedan för framtidsprognosen 

för elhandelspriset för kommande fyra år 6. 

 
Tabell 11, trafikverkets framtidsprognos för elhandelpriset år 2017 till 2020 6 

År Medelpris för elhandel (öre/kWh ) 

2017 30  

2018 26  

2019 25  

2020 25  

 

                                                 
6 Personlig kommunikation med leverantör av skyltarna, Anders Westberg, 2016-04-15 
7 Personlig kommunikation, Göran Söderberg, inköp och logistik ansvarig för elgruppen, 2016-05-12 
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5 Diskussion  
 

5.1 Energi, teknisklivslängd och koldioxidutsläpp 

Statiska skyltar 

När Trafikverket uppdaterar trafikinformationen till nationell standard på Gävle 

järnvägsstation ökar antalet dynamiska och statiska skyltar samt dess drifttider. 

Resultatet visar att medeleffektförbrukningen per skylt minskar från 68 W med 

kompaktlysrör till 20 W med LED-belysning, det vill säga att byta ut till LED skyltar är 

effektivare med avseende på effektförbrukning. En mindre skillnad blir det på 

medelenergianvändningen per skylt som minskar från 270 kWh/år med kompaktlysrör 

till 200 kWh/år med LED på grund av att drifttiderna utökas med 4760 timmar per år 

och energianvändningen är beroende av antalet drifttimmar. Det slutliga resultatet visar 

dock att avsett om medeleffektförbrukning och energianvändning minskar per skylt 

ökar den totala energianvändningen med 9 MWh/år vid utbytet till störts del på grund 

av att antalet utökas med 60 skyltar. 

 

Ur miljösynpunkt kan den stora investeringen av nya skyltar och framförallt de utökade 

drifttiderna ifrågasättas då både energianvändningen från drift samt vid tillverkning av 

material till skyltar ökar mycket. Vid egna iakttagelser av de nya statiska LED-skyltarna 

bedöms de skyltar som inte är belysta synas väldigt bra i dagsljus, därav anser jag som 

student att det är onödigt ur energisynpunkt att belysa dem dygnet runt. Om de nya 

statiska LED-skyltarna skulle användas med samma drifttid som de befintliga skyltarna, 

det vill säga under endast de mörka timmarna på dygnet, vilket motsvarar 4 000 h/år, så 

skulle energianvändningen för alla 97 LED skyltar vara 8 MWh/år, det motsvarar en 

minskning på 11 MWh/år eller 58 %. Det skulle även innebära en minskning av 

koldioxid-utsläpp på hela 4 000 kg CO2 per år. Ett alternativ skulle även vara att endast 

belysa de skyltar som används på natten, det vill säga de perronger som står tomma och 

inte har tågtrafik mellan ca 00.00 till ca 04.00 skulle kunna hållas släckta om ingen 

vistas på perrongen. 

 

En annan fundering är valet av färg på de nya skyltarna, en mörk färg med ljus text 

kräver starkare belysning i jämförelse med en vit skylt med svart text. En vit 

bakgrundsfärg syns bättre i mörkret och kontrasten mellan en vit bakgrund och svart 

text tycker jag upplevs tydligare.  

 

Den tekniska livslängden för de statiska skyltarnas belysning förlängs från ca 8 000 

timmar med kompaktlysrör till 87 600 timmar med LED vilket ur ett kostnadsperspektiv 

minskar underhållskostnaderna då färre personer behöver arbeta med att byta ut 

belysningskällan. Även miljöpåverkan minskar då färre armaturer behöver tillverkas 

eftersom LED har en längre teknisk livslängd.  
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Dynamiska skyltar 

Tillskottet av dynamiska skyltar, monitorerna modell TFT 55 ökar energianvändningen 

med 42-102 MWh per år beroende på om beräkningen utförs med den uppmätta 

effektförbrukningen från fältmätningen eller tillverkarens maximala värden vid 25 

grader. Att det är så stor skillnad mellan de uppmätta värdet från fältmätningen och 

värdet ifrån tillverkaren beror på att fältmätningen utfördes vid optimala förhållanden. 

Inget direkt solljus på skärmen vilket gör att ljusstyrkan sänks samt att varken värme- 

eller kylfläktar behövdes köras vilket resulterar i en väldigt låg total effektförbrukning.  

 

De nya TFT 55 ersätter inte de äldre flertågsdisplayerna utan adderas för att det ska vara 

lättare för resenärerna att hitta på stationen, om resenärerna upplever det lättare att hitta 

med de nya skyltarna skulle vara intressant att veta. De nya dynamiska 

plattformsskyltarna har en minskad energianvändning på ca 3 MWh/år, dessutom har de 

en ökad ljusstyrka och en teknisk livslängd på över 100 000 timmar vilket är väldigt 

mycket i jämförelse med de gamla skyltarna som hade en teknisk livslängd på 8 000 

timmar. För att kunna beräkna en återbetalningstid som är under den tekniska 

livslängden krävs det att elpriset höjs till minst 5 kr/kWh vilket inte är troligt med tanke 

på framtidsprognosen för elhandelspriset.  

Koldioxid-utsläpp 

Utbytet av skyltar ökar koldioxidutsläppen med 25 000 kg CO2 per år. Var elen är 

producerad har stor påverkan på miljön, ju mer fossilbaserad el desto högre koldioxid-

utsläpp. Trafikverkets uppgifter om den nordiska el-mixen med ett utsläpp på 344,5 

 g CO2/kWh är höga i jämförelse med uppgifter från Svensk energi som uppger att den 

nordiska el-mixen har ett utsläpp på 100 g CO2/kWh, detta på grund av att Trafikverket 

räknar med att mer el produceras via fossilt bränsle [28], [20], [21]. 
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5.2 Energieffektivare med LED  
 

Tidigare forskning visar på att installera LED-belysning är ett energieffektivt alternativ 

och på grund av att belysningens användningsfas står för 90 % eller mer av livscykelns 

miljöpåverkan kan man enkelt med ett utbyte till LED minska påverkan på miljön [2].  

LED har en lägre effektförbrukning och kan därför vid utbytet minska 

energianvändningen med 41-64 % [3], [16]. Problemet uppstår när utbytet till 

energieffektivare belysning även bidrar till utökade drifttider och/eller att antalet 

ljusarmaturer ökar, ett tänkbart resonemang bakom investering är att ”LED-

ljusarmaturer använder så lite energi”. Ett av målen med Trafikverkets utbyte till LED-

skyltar är att minska energianvändningen och miljöpåverkan [7]. Vid arbetet med Gävle 

järnvägsstation har troligtvis ingen beräkning på den totala energianvändningen utförts 

utan antagandet har gjorts att LED är ett energieffektivare alternativ till 

kompaktlysrören och därför bör även den totala energianvändningen minska oavsett 

antal eller drifttid. Ur livscykelsynpunkt är tillverkningsfasen i livscykeln för LED mer 

energikrävande än för kompaktlysröret och utökas antalet skyltar vid utbytet resulterar 

det till en högre miljöpåverkan även under tillverkningsfasen [16].  

 

För- och nackdelar 

Några av fördelarna med LED är dess höga verkningsgrad, låga energianvändning och 

långa livslängd. De är kvicksilverfria, har låg strålningsvärme, högt ljusutbyte och nya 

armatursdesign möjligheter [2]. Det var några av anledningarna till att Trafikverket 

valde just LED i skyltarna [6]. Forskning visar på att några av nackdelarna med LED är 

bristen på standardisering, outvecklade återvinningsprocesser, den varierande kvalitén 

och det relativt höga inköpspriset [2], [11]. Jag tror även att en av nackdelarna med 

LED är precis som med Gävle järnvägsstation, att antalet ljuskällor och drifttiderna ökar 

med motiv att LED har lägre energianvändning men ingen beräkning för den totala 

energianvändningen görs och därav missas resultatet att energianvändningen ökat. 

Resultatet av examensarbetet kan användas vid projektering för andra järnvägsstationer 

och förhoppningsvis ger det Trafikverket en överblick över vad ökade drifttider och 

utökat antal skyltar ger för resultat.  

 

Att ha en tydlig trafikinformation är viktigt av säkerhetsskäl, informationen ska vara 

relevant, tillförlitlig och lättillgänglig för resenärer och transportörer. Ur en ren 

ekonomisk synvinkel kan även investeringen i nya skyltar vara lönsam om fler personer 

väljer att resa med tåg när trafikinformationen är tydligare och modernare.  

 

5.3 Måluppnåelse 
Jag lyckades med att uppnå målet att ta reda på hur stor energieffektiviseringen är vid 

utbyte av skyltar. Det blev ett oväntat resultat då jag trott de nya skyltarna skulle 

använda mindre energi, vilket det i sig gör när beräkningen utförs skylt för skylt men 

det är den totala energianvändningen som i slutändan påverkar både miljö och ekonomi 

och den totala energianvändningen minskar inte. Därav är inte investeringen lönsam ur 

miljöperspektiv men ur ett ekonomiskt perspektiv är resultatet osäkert. Eftersom ett ökat 

antal skyltar och utökade drifttider ger en högre energianvändning och en hög 

investeringskostnad men om fler personer väljer att resa med tåg när 

trafikinformationen är modernare och tydligare kan investeringen eventuellt ändå 

återbetala sig.  



 

30 

 

 

5.4 FelkällorLitteraturstudie 
Litteratursökningen i examensarbetet är baserad på rapporter och artiklar från 

tidskrifter. Sökorden är valda av mig själv och tiden för litteratursökningen var 

begränsad vilket kan ha bidragit till att intressanta och givande artiklar missats.  

Inventering 

Inventeringen av både befintliga och nya skyltar är gjord för hand av mig med hjälp av 

tidigare tagna fotografier, digitala ritningar och egna inventeringar ute på Gävle 

järnvägsstation. Det finns alltid en risk att någon av skyltarna missas vid inventering på 

plats och därför valde jag att använda även ritningar och fotografier. För de befintliga 

bortrivna skyltarna kunde inventeringen endast göras via befintliga fotografier, digitala 

ritningar och en inventering av befintliga fästen till skyltarna som fanns kvar på plats. 

Därav är osäkerheten för inventeringen av befintlig belysning lite större. För 

flertågsdisplayerna saknades medeleffektförbrukning från tillverkare och därför 

beräknades den endast med värdet från fältmätningen. De egna fältmätningarna med 

tångampermeter utfördes under tre tillfällen; ett tillfälle för de nya dynamiska 

plattformsskyltarna samt TFT 55 och vid två tillfällen för flertågsdisplayerna. För att få 

den korrekta medeleffekten för skyltarna skulle mätningarna behöva utföras under en 

längre tid med varierande temperaturer och ljusförhållanden men detta var ej möjligt 

eftersom examensarbetet är tidsbegränsat. En liten osäkerhet finns även vad gällande 

noggrannhet av mätning med tångampermetern.  

Avgränsningar 

Ingen beräkning har utförts över arbetskostnaden vid installation av skyltarna. 

Arbetskostnaden är en stor del av investeringskostnaden men den var svår att beräkna 

exakt för skyltarna då andra åtgärder utfördes i samband med utbytet. Exempelvis byttes 

och drogs kablage runt om på järnvägsstationen. Ingen beräkning har heller utförts över 

högre uppvärmningsbehov vid energieffektivare teknik då all belysning är placerad 

utomhus och beräknas därför inte påverka temperaturen vid skyltarnas omkringliggande 

area. 

 

5.5 Förslag till framtida studier 
Ett förslag till framtida studier är att använda den här rapporten för att fortsätta studier 

för andra tågstationer vid kommande projektering. Att med resultatet från den här 

rapporten överväga om utökandet av skyltar och drifttider verkligen är nödvändigt.  

Det skulle även vara intressant att ta reda på hur resenärerna upplever de nya 

trafikinformationsskyltarna Ett bra sätt skulle kunna vara att göra en enkätundersökning 

på resenärerna, för att se om Trafikverket lyckas uppnå målen att ”resenärer och 

transportörer får relevant, tillförlitlig och lättillgänglig trafikinformation för att kunna 

fatta beslut inför och under sin resa eller transport” [6]  
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6 Slutsats 
 

Medeleffektförbrukningen per statisk skylt sjunker från 68 till 20 W vid utbyte till LED-

skyltar, vilket betyder att de nya LED-skyltarna är med är mer energieffektiva vid 

samma drifttider. Beräknas medelenergianvändningen per skylt med drifttider på 4000 

tim./år för befintliga och 8760tim./år för de nya så sjunker medelenergianvändningen 

per skylt från 270 till 200 MWh/år vid utbyte till LED-skylt. En slutsats av bytet är att 

fler skyltar kan belysas för mindre energi men på grund av de utökade antalet skyltar 

och de förlängda drifttiderna uppstår en totalt högre energianvändning på upp till 

100 MWh per år motsvarande 59 %. Därav ökar även koldioxidutsläppen. 

 

 Ur en ekonomisk synvinkel så innebär utbytet en hög investeringskostnad men 

underhållskostnaderna minskar då färre personer kommer att behöva arbeta med 

underhåll eftersom LED-belysningen har en längre tekniska livslängd. En annan positiv 

ekonomisk effekt är att fler personer förhoppningsvis kommer att välja att resa med tåg 

då trafikinformationen är tydligare och järnvägsstationerna runt i Sverige enhetliga. Den 

energieffektivisering som sker vid de dynamiska plattformsskyltarna är så liten att den 

med dagens elpris har en längre återbetalningstid än den tekniska livslängden och 

eftersom att ingen total energieffektivisering sker vid utbytet av alla skyltar kan ingen 

återbetalningstid eller lönsamhet för investeringen beräknas. Om de nya statiska LED-

skyltarna skulle användas med samma drifttider som de befintliga det ville säga 

4 000 tim./år hade energianvändningen minskat från dagens 19 MWh/år till 8 MWh/år. 

 

De nya skyltarna uppfyller målen att ”resenärer och transportörer får relevant, 

tillförlitlig och lättillgänglig trafikinformation för att kunna fatta beslut inför och under 

sin resa eller transport” [6] och innan 2019 slut kommer totalt 500 järnvägsstationers 

trafikinformationsskyltar att bytas ut. Analys av livscykeln för LED visar att den största 

energianvändningen uppstår under användningsfasen då belysningen använder elenergi 

[2]. Var elen är producerad har betydelse för hur stor miljöpåverkan är, Trafikverkets el 

saknar ursprungsmärkning och antas därför vara nordisk el-mix med ett koldioxid 

utsläpp på 344,47 [30], [28]. Den ökade energianvändningen medför ett ökat koldioxid-

utsläpp på 100 % år [28]. Trafikverkets mål att ”Genom att byta till LED-belysning ger 

detta vinster för miljön i form av lägre energianvändning” uppnås därför inte [7]. 

Examenarbetets resultat kan användas vid projektering för andra järnvägsstationer för 

att överväga om de utökade antalet eller de utökade drifttiderna är nödvändiga.  
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Bilaga 1 - Beräkning av koldioxid-utsläpp  
Enligt trafikverket har deras elproduktion ett utsläpp av koldioxid på:  

344,47 g CO2/kWh 

Grund ekvationen: energianvändning(kWh)*344,47 (g CO2/kWh) = antal kg CO2 

Statiska skyltar 

De befintliga statiska skyltarna 
Energianvändning: 10 000 kWh/år vid drifttid 4000 tim/år och 37 st. 

 

10 000*344,47/1000 = 3 4445 kg CO2/år   (1) 

 

De nya LED skyltarna 
Använder 19 MWh/år vid drifttid på 8760 tim./år och 97st. 

 

19 000*344,47/1000 = 6 545 kg CO2/år     (2) 

 

Jämförelse befintliga och nya statiska skyltar (kg CO2-utsläpp) 
Vilket resulterar i en ökning på ca 3 000 kg CO2 vid utbyte till nya statiska LED-skyltar, 

beräknat på ekvation (2) subtraherat med (1) = (6 545 - 3 445) 

 

Förändrade drifttider för de nya statiska  LED-skyltarna 
Vid förändrad drifttid till de befintliga skyltarnas drifttid på 4000 tim./år men vid 97 

stycken använder de nya LED skyltarna 8 MWh/år. 

 

8 000*344,47/1000 = 2756 kg CO2/år     (3) 

 

Vilket motsvarar en minskning på 3789 kg eller 60 % i jämförelse med dagens LED-

skyltars utsläpp  
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Dynamiska skyltar 

De befintliga dynamiska skyltarna 
Använder 63 MWh/år vid drifttid 8 760 tim/år och 19st. 

 

63 000*344,47/1000 = 21 702 kg CO2/år    (4) 

 

De nya dynamiska LED-skyltarna  
Använder 92-162 MWh/år vid drifttid 8 760tim/år och 25st. 

 

Beräknad med fältmätningens effektförbrukning 

92 000*344,47/1000 = 31 692 kg CO2/år    (5) 

 

Beräknat med tillverkarens information om effektförbrukning 

162 000*344,47/1000 = 55 804 kg CO2/år    (6) 

 

Medelvärde = (31 692 +55 804 )/2 = 43 748 kg CO2/år.  (7) 

 

Jämförelse befintliga och nya dynamiska skyltar (kg CO2-utsläpp) 
Utbytet och anskaffningen av nya dynamiska skyltar resulterar i en ökning på mellan 

10 000 till 34 000 kg CO2/år. 

 

10 000 = 31 692-21 702 från ekv. (5) subtraherat med ekv.(4)  

 

34 000 = 55 804-21 702 från ekv. (6) subtraherat med ekv. (4) 

 

Total ökning av CO2-utsläpp för statiska och dynamiska skyltar 

 

CO2-utsläpp för befintliga statiska och dynamiska skyltar 

Ekv. (1) adderat med ekv. (4). 

 

3 445 + 21 702 = 25 147 kg CO2/år     (8) 

 

CO2-utsläpp för nya statiska och dynamiska skyltar 

Ekv. (2) adderat med ekv.(7) 

 

6 545 +43 748=50 293 kg CO2/år     (9) 

 

Skillnad i CO2-utsläpp, befintliga och nya skyltar 

Ekv. (8) subtraherat med ekv. (9) 

 

50 293-25 147 = 25 146 kg CO2/år      (11) 

 


