
Hallandshamnar Halmstad Hamn AB väljer LED  

mastbelysning från Energisystem för att lysa upp Axcess 

Logistics biluppställningsyta. 

 

En biluppställningsyta i Halmstad hamn skulle lysas upp 

från 7st 28m-master. Från hamnens sida tittade man på flera 

belysningsalternativ.  

 

Valet föll på LED mastarmaturer från Energisystem eftersom 

denna lösning gav bäst totalekonomi, minst miljöpåverkan 

och eftersom man hade goda erfarenheter av armaturerna. 

Christer Green, teknisk chef och initiativtagare till projektet, 

berättade att miljöaspekten är viktig för valet av  

belysningslösning. Man krävde därför en effektiv  

armatur med låg energiförbrukning.  

 

Som hamn blir man extra medveten om extrema väder och 

höga vattennivåer. Christer förklarade att man inte vill bidra 

till växthuseffekten genom energislöseri. 
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Ytan är främst till för uppställning av bilar, men används 

också till lastning och lossning på vissa platser. Dessa platser 

behöver belysas extra av säkerhets- och arbetsmiljöskäl. En 

annan anledning till att ytan behöver belysning är för att 

avskräcka objudna gäster. 

Projektet innefattar 35st LED mastarmaturer från  

Energisystem.  

 

Masterna, av typ Delta, beställdes från Scanmast och  

montaget utfördes av Bravida. 

Energisystems besiktning efter installation visar att  

armaturerna levererade projekterade ljusnivåer.  

 

Axcess, som hyr ytan av hamnen, kan själva påverka  

energiförbrukningen genom att tända och släcka armaturer 

via en mobilapp. På så sätt behöver de inte ha 100 lux när 

ingen lastar och lossar. Från hamnens sida låter man meddela 

att personalen är väldigt nöjda med både funktionen och 

ljusnivån.  
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Fakta i korthet:  

Installerade belysningslösningar: 

5st 1 000W LED Mastarmatur 

30st 800W LED Mastarmatur

Tidigare installerad effekt: 84 kW

Ny installerad effekt: 29 kW

Minskad installerad effekt: 55 kW, 65 %

 

Hallandshamnar är en av Sveriges 10 största hamnar. Bolaget 

erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena 

hamn, terminal och transporttjänster. Hallandshamnar utgörs 

av Halmstad Hamn samt Varbergs Hamn. 

 

Hallandshamnar ska genom ständiga förbättringar minska 

företagets miljöpåverkan på luft, vatten och mark.  

Miljöarbetet är en väsentlig del av det dagliga arbetet och 

alla anställda inom företaget är naturligt involverade.

www.hallandshamnar.se

 

www.axesslogistics.se

 

www.bravida.se

 

 

www.scanmast.se


