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Gotlands hamnar
miljösatsar med
Titan mastbelysning
i Visby hamn
Visby hamns färjelägen belyses nu av
LED mastbelysning från Energisystem.
Redan 2014 bestämde sig Gotlands hamnar
för att ta ett osentimentalt avsked av
gammal belysningsteknik.
Resultatet är moderna, smarta Titanarmaturer med lägre energiförbrukning
och miljöpåverkan.
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Verksamheten är helnöjda med det nya ljuset
Uppstarten: Något måste göras!
Energisystem träffade hamnen 2014 för att visa LED
mastbelysning. I samband med detta gjorde hamnen,
tillsammans med stuveriverksamheten, en kontroll av
befintliga belysningsnivåer. Efter skyddsrunda och
kompletterande mätningar stod det klart att något måste
göras.

Hallå där nere! Titan fördelar ljuset med perfektion
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Skall-krav: Bättre ljus och lägre energiförbrukning
Förutom att belysningen skulle förbättras ville man också
göra något åt energiförbrukningen. En övergång från
konventionella strålkastare till LED innebär i sig en stor
minskning av installerad effekt men man nöjde sig inte där.

Balanserat montage: En smart detalj
hos Titan som är skonsam mot mast
och montör
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Visby hamn by night
Färjeterminaler har störst behov av belysning när det är
verksamhet, det vill säga i samband med att färjor anländer
och avgår. Mastbelysningen ska betjäna stuveriverksamheten
och trafiken in och ut ur färjan. Hamnen ligger i staden varför
målet var att ge bästa möjliga belysning för verksamhet och
resenärer utan att störa grannarna.
Caverion ombads att ta fram ett system med tidsstyrd
ljusreglering av belysningen. Eftersom det är aktivitet i denna
del av hamnen främst i samband med att färjorna lägger till
och lägger ut ville man ha en lösning där belysningsnivån
automatiskt justerades efter turschemat.

Destination Gotlands miljösatsning: Gasfärjan m/s Visborg
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Förutom den automatiska styrningen skulle personalen
kunna sköta belysningen manuellt vid oförutsedd ändring i
verksamheten eller avvikelser i turschemat.
En sådan lösning hade varit omöjlig med den tidigare
belysningen. Släck- och tändcykeln för konventionella
armaturer tog för lång tid. Gamla urladdningsljuskällor är
tvungna att svalna innan de kan tändas upp igen, vilket tar
en kvart. När man väl tänt upp tar det ytterligare en kvart
innan de nått fullt ljusflöde. Att ljusreglera den gamla
tekniken var inte att tänka på.
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Ramper, körytor och arbetsområden är väl belysta

Att kraftigt reducera installerad effekt och dessutom styra
den moderna belysningen ger en stor energibesparing. En
sparad krona är en tjänad krona som återkommer år efter
år. Minskad energiförbrukning leder också till minskad
miljöpåverkan, vilket är ett fokusområde för hamnen.
Pilotinstallation gav mersmak
De första mastarmaturerna från Energisystem installerades
2015. Den nya belysningen föll i god jord hos verksamheten.
Över 3 000 färjor anlöper årligen till Visby hamn. Under
högsäsongen får projekten vänta, då ligger fokus 100 % på
verksamheten. Av den anledningen har man fortsatt
projektet portionsvis.
Den sista fasen, som installerades våren 2019, består av
armaturer ur Midstreams Titan-serie. Belysningen ljusregleras
av verksamheten med hjälp av smartphone-app i en
sofistikerad lösning som tillhandahållits av Caverion.
Systemet är programmerat efter turlistorna och vid
oförutsedd ändring i verksamheten kan personalen omedelbart tända upp anläggningen till 100 %. LED-armaturer från
Energisystem är nämligen direkttändande.
Verksamheten är lyrisk, grannarna är nöjda
–Vi är jättenöjda med den nya belysningen. Stuveriverksamheten är lyriska och har blivit väldigt
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Först tog Tjelvar Elden till ön, sedan tog Gotlands hamnar dit Titan!
kvalitetsmedvetna så de har krävt extra punktbelysning på
vissa ställen. Den nya belysningen är klockren vid angörning.
Man ser på ett helt annat sätt än tidigare, säger Joakim
Olsson, hamningenjör på Visby hamn och en av
initiativtagarna till projektet.
Med tanke på hamnens läge är det viktigt att behålla
grannsämjan. Rakt över gatan från hamnen ligger bostadshus
och de boende vill inte att hamnen ska lysa upp deras
vardagsrum. Väl avbländade armaturer och noggrann

Väl avbländade armaturer håller grannsämjan intakt
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God belysning är en förutsättning för bra arbetsmiljö
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Nöjda kunder: Thomas Hogenfält och Joakim Olsson, Gotlands Hamnar
projektering har gjort att de boende inte störs av den nya
belysningen. Från hamnens sida är man också extra restriktiv
med att ha full belysning närmast stan.
–Det är naturligtvis känsligt för de boende om det lyser upp
för mycket. Även om det inte lyser in hos dem så upplevs
hamnen som väldigt ljus när vi drar på för fullt. Systemet vi
har nu gör att vi kan detaljstyra och justera så att vi aldrig
belyser mer än nödvändigt, framförallt under de tider när det
inte är någon verksamhet i hamnen, berättar Joakim.
Styrman tar till orda
Efter installation gör Energisystem en uppföljning av projektet. Uppföljningen består av ljusmätning och dokumentation
som sedan presenteras för kunden. Samtidigt kan man räta ut
frågetecken och föreslå småjusteringar.
Anton Ring, styrman på Destination Gotlands nya naturgasfärja m/s Visborg var på plats vid informationsinsamlingen till
slutrapporten. Energisystem passade på att fråga om hur han
upplever belysningen.
–Det har blivit ljusare, helt klart. Även om det inte påverkar
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mitt jobb förstår jag att stuveriverksamheten är nöjda, säger
Anton.
Värdet av uppföljning
Efter uppföljningsmöte och slutrapportering låter Joakim
meddela att han inte bara är nöjd med den nya belysningen
utan även med Energisystems hantering av projektet.
-Det har kommit mycket gott ur det här projektet. Jag har
själv arbetat med entreprenad innan jag kom till hamnen.
Energisystem förbereder arbetet åt installatören och har
ordentlig uppföljning med avrapportering, det är
föredömligt!
Energisystem arbetar med långsiktiga kundrelationer, vilket
förutsätter en hög servicenivå och kvalitetsprodukter till rätt
pris. Det finns ett ständigt fokus på att kunden ska göra den
bästa affären, sett över tid. Inget billigt, kortsiktigt slit-ochsläng som bara blir dyrare på sikt. Joakim håller med:
–Det ligger helt i linje med vår filosofi. Vi vill göra bra investeringar i kvalitetsprodukter, som man tjänar på i långa loppet.
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Det nya, vita ljuset är vida överlägset det gula natriumljuset
Fakta i korthet:
Installerad effekt innan åtgärd: 41,2kW
Installerad effekt efter åtgärd: 24,7kW
Minskad installerad effekt: 16,5kW, 40 %

www.gotland.se/hamnar
Titan 420
www.caverion.se

Titan 220
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Smålandshamnar Oskarshamn
Först i Sverige med Titan LED mastbelysning
Smålandshamnar Oskarshamn är först i
Sverige att installera Titan mastbelysning
från engelska Midstream.
Pilotinstallationen i en 27m mast blev så bra
att man fortsatte med ytterligare två master
vid Gotlandsterminalen.
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Resning av 27m-mast bestyckad med 12st Titan 560

Pilotprojektet
När Energisystem inlett samarbetet med engelska Midstream
var det dags att hitta ett lämpligt Pilotprojekt.
Smålandshamnar Oskarshamn hade ett perfekt projekt som
erbjöd Titan-armaturerna en riktig utmaning: En 27m-mast i
hamnen ensam skulle belysa en lageryta med 100m radie.
Masten hade tidigare använts som pilotinstallation när
Energisystem lanserade 1 000W LED mastbelysning.
Projekteringen visade att 12st Titan 560 skulle klara av
uppgiften att lysa upp den 31 400m² stora ytan.
Masten fälldes och Titan-armaturerna monterades i
mastkronan, varpå masten återigen restes och den nya
belysningen driftsattes. Montaget leddes av Vardö El och
Peter Vilhelmsson.
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Titan 320 i 18m-mast vid gotlandsterminalen

Ringar på vattnet - Belysning av Gotlandsterminalen
Energisystems ljusmätningar efter installationen visade att
Titan hållit vad som utlovats i projekteringsfasen.
Medelbelysningen hade förbättrats och belysningen över
lagerytan var avsevärt jämnare än tidigare.
Från Smålandshamnars sida beslutade man sig för att gå
vidare med 2st 18m-master vid gotlandsterminalen.
Energisystems projektering visade att 5st Titan 320 per mast
skulle ge kraftigt förbättrad belysning på
uppmarschområdet. Uppgraderingen till ny belysning var en
förutsättning för att möta rådande belysningskrav.
Adapter gör att en modern mast kan resas på ett
fundament med gammalt bultmönster
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Nya master utan att gräva
Efter besiktning från Scanmast konstaterades att de
befintliga fundamenten var väl tilltagna och i gott skick, men
att de hade ett gammalt bultmönster. Detta löste Scanmast
genom att specialtillverka en adapter mellan de befintliga
fundamenten och de nya masterna.
De nya masterna restes av Scanmasts entreprenör och det
elektriska montaget leddes återigen av Vardö El och Peter
Vilhelmsson.
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Gotlandsterminalen by night
Verksamheten är nöjd
Claes Molldén, teknisk chef på hamnen och initiativtagare till
projekten låter meddela att verksamheten är nöjda med den
nya belysningen.
En positiv sak, menar Claes, är att armaturerna inte
uppfattas som bländande. Den sofistikerade linstekniken
fördelar ljuset med perfektion. Detta innebär att ljuset träffar
den yta man avsett att belysa.
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Bländande spilljus minimeras eftersom det ändå inte gör
någon nytta.
Claes tillägger också att ljuset är perfekt för hamnens
övervakningskameror.
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God belysning ger chaufförerna bästa möjliga synförutsättningar

Fakta i korthet:
27m Deltamast lageryta:
Innan åtgärd: 11st 1 000W samt 1st 270W LED-armatur
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 11,3kW
Belysningslösning: 12st Titan 560 FH 575W
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 6,9kW
Belysningslösning 2st 18m Deltamast
Gotlandsterminalen:
Innan åtgärd: 10st 400W Högtrycksnatrium
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 4,8kW
Belysningslösning: 10st Titan 320 FH 326W
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 3,3kW
Minskad installerad effekt totalt 5,9kW (37 %)

Smålandshamnar är den ledande hamnoperatören i
regionen och det innovativa företaget som fokuserar på
kundens behov och på långa och varaktiga affärsrelationer.
Hamnens konkurrenskraft är baserad på ett högt
resursutnyttjande, ändamålsenliga hamn- och
terminalanläggningar, en anpassad maskinpark samt
professionella och motiverade medarbetare.
Samtliga projekteringar och investeringar ska präglas av
miljö- och energimässiga, tekniska och ekonomiska
sammanvägningar. Hamnen är certifierad enligt ISO 14001
www.smalandshamnar.com
Vardö El
070-756 66 49

www.scanmast.se
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Piteå hamn miljösatsar
på magasinbelysning
med Intenz

Piteå Hamns brinnande engagemang
för modern belysning och
energibesparing begränsar sig inte enbart till mastbelysning. I magasin 3 har
hamnen, som pilotinstallation i Sverige,
installerat Intenz XXS.
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Bakgrund

frigångshöjden för truckarna aldrig var ett problem.

Magasin 3 används för virkesförvaring och belystes av 250W
högtrycksnatrium. Ljuset var otillräckligt och truckförarna hade
svårt att utföra sitt arbete i den gula mysbelysningen. Dessutom såg
man, från hamnens sida, behov av att styra belysningen eftersom
magasinet var upptänt även när ingen var där. Styrning av befintlig
belysning var inte att tänka på eftersom urladdningslampor har
väldigt lång upptändningstid.

Närvarogivare installerades i portarna för att undvika att den nya
belysningen skulle stå tänd i onödan. Montaget utfördes av
Shorelink och leddes av Lars-Ola Gustavsson.

Energisystem tog fram olika förslag på belysning till magasinet och
hamnen fastnade till slut för Intenz med 85W effekt. Armaturen var
helt ny när Piteå hamn, som första svenska företag, gjorde sitt val.

Resultat
Satsningen på Intenz visade sig lyckad. Vid efterbesiktning
genomförde Energisystem mätningar som visade att den nya
armaturen med råge hållit vad den lovat i projekteringsfasen.
Lars-Ola Gustavsson på Shorelink, som ledde montaget är mycket
nöjd med lösningen:

Belysningslösning
De 52st 250W-armaturerna byttes mot Intenz ett mot ett.
Installationen gick smidigt. Många befintliga montagepunkter
kunde återanvändas. Intenz-armaturerna försågs med stickpropp
från fabrik och de kopplades in i befintliga uttag i taket.
Intenz slimmade konstruktion med endast 110mm höjd gjorde att
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- Det blev en enorm skillnad! Det lyser jättebra ner på golvet och
man kan läsa på virkespaketen. Montaget var väldigt smidigt. Det
var ingen elinstallation, bara att byta rakt av.

Klimatsmarta belysningslösningar
med garanterad avkastning

Clas Johansson, Sjöfartsansvarig på Piteå hamn och initiativtagare
till projektet är också nöjd:
-Intenz i magasin 3 funkar jättebra! De är tunna, lyser bra och
verksamheten är verkligen nöjda. Tack vare den snabba
upptändningen kan vi ha närvaroreglering i portarna så att det bara
är tänt när det verkligen behövs, det blev kanon!
Om Piteå Hamn
Piteå har en lång historia som sjöfartsstad, förmodligen har sjöfart
bedrivits i Piteå sedan 1300-talet. Hamnen på Haraholmen 12 km
sydost om Piteå invigdes 1973. Hamnen har sedan dess kontinuerligt byggts ut och moderniserats. Hamnverksamheten bolagiserades
2004.

Fakta i korthet – Magasin 3
Innan åtgärd:
52st 250W SON-T HTNA
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 15,6 kW
Belysningslösning:
52st Intenz XXS (72 142 12)
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 4,4kW
Minskad installerad effekt 11,2kW (72 %)

Verksamheten i hamnen består främst i hantering av skogsprodukter som kraftliner och pappersmassa som exporteras framförallt till
Tyskland, Holland och England.
Bolagets villkor i verksamhetstillståndet samt miljöpolicy anger att
bolaget ska verka för att minimera resursförbrukningen av energi,
utsläpp till luft samt förebygga föroreningar. Bolaget följer löpande
upp verksamheten i förhållande till gällande villkor i miljötillstånd
samt bolagets egna uppställda miljömål.
Elgrossist:

www.piteahamn.se
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www.ahlsell.se
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CMP Copenhagen Malmö Port miljösatsar
med Intenz och LED mastbelysning
Ett nyuppfört tält för lagring av råsocker i Malmö hamn belyses av 105st Intenz-armaturer från
Energisystem. Planen utanför lyses upp av Energisystems LED mastarmaturer.

Leif Nilsson, elchef på CMP Malmö
kontrollerar ljusnivåerna i sockertältet

Bakgrund
Ett nytt 280 x 40m tält för lagring av råsocker skulle uppföras
i Södra Bulkhamnen. Energisystem kontaktades, som en av
flera aktörer, för att presentera belysningsförslag.
På ytan utanför tältet planerade man även anläggning av två
nya belysningsmaster. Planen används bland annat som
uppläggningsyta för kalksten.
Belysningslösning
Eftersom man skulle hantera råsocker i tältet är miljön ganska
extrem. Allt i tältet får en kladdig hinna av sockerdammet.
Man efterfrågade därför en lösning med så hög
kapslingsklass som möjligt för att inte riskera att socker letar
sig in i armaturen.
För att belysa tältet föreslog Energisystem 105st Intenz,
det självklara valet vid belysning av magasin. Armaturen är
IP67-klassad, vilket innebär att den klarar av rengöring med
högtryckstvätt. Vid jämförelse med konkurrerande armaturer
visade det sig att Intenz skulle bli det mest kostnadseffektiva
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alternativet. Tack vare armaturens otroliga prestanda krävdes
betydligt färre Intenz för att uppnå önskad medelbelysning
på 200 lux. Effektivitet och ljusspridning gjorde dessutom att
Intenz klarade belysningskraven med montage på tre linor,
jämfört med konkurrenternas fyra.
Till masterna utanför tältet valdes 6st 1 000W LED-armaturer
från Energisystem för att bestycka de 2st 24m Deltamasterna
från Scanmast.
Armaturer och master levererades via Solar i Malmö.
Montaget sköttes av Bravida och leddes av projektledare
Lasse Wahlstedt. Micke, montageledare för tältet, tyckte att
Intenz var en smidig armatur att jobba med, han var
dessutom imponerad av ljusflödet.
Från hamnens sida leddes projektet av Leif Nilsson, som är
elchef på hamnen.
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Resultat
Efterbesiktningen visade att Intenz hållit vad den lovat i
projekteringsfasen. Önskade ljusnivåer hölls med god
marginal. Också mastbelysningen levererade så till den milda
grad att Leif ifrågasatte om masterna på andra sidan planen
över huvud taget behövdes. Mest imponerad var han dock av
Intenz.
-Det är enormt, det är helt otroligt, förarna är fruktansvärt
imponerade. Det är som dagsljus därinne, säger Leif om den
färdiga installationen i Sockertältet.
Maskinisten Stefan Nilsson fick frågan vad han tyckte om den
nya belysningen:
-Den är tiptop, det är färre armaturer än i andra tältet, men
mycket bättre ljus.
Pilotinstallationen av Intenz har lett till uppmärksamhet i
hamnvärlden. Leif har tagit emot flera besökande kollegor
från andra hamnar. Sockertältet har blivit till ett landmärke
för modern magasinbelysning.
LEDmastbelysning utanför sockertältet

Stefan Nilsson, maskinförare, är helnöjd.
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Fakta i korthet
Belysning Sockertält:
105st Intenz S 151W (Enr: 72 142 16)
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster 15,8kW
1,4W per m²

Mastbelysning:
LED Mastarmaturer från Energisystem
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster 6kW

Malmö hamn ägs sedan 2001 av CMP, Copenhagen Malmö
Port AB, som även äger Köpenhamns hamn. Det svensk-danska ägandet (Malmö Stad, Köpenhamns stad m fl.) samt positioneringen i Öresundsregionens hjärta gör CMP:s hamnar till
ett unikt logistiknav. Företaget låter miljöarbetet genomsyra
hela verksamheten, oavsett om det handlar om färjetrafik
eller containerhantering. CMP är också medlem i EcoPorts
Foundation (EPF) – en samarbetsorganisation för europeiska
hamnars miljöarbete.
www.cmport.se
www.ecoports.com

www.solar.se

www.bravida.se

www.scanmast.se

Sötsugen? Intenz belyser 12m högt
sockerberg. Tältet rymmer hela
60 000 ton socker.
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Smedjan får ny belysning
Smålandshamnar Oskarshamn fortsätter
miljösatsatsning med LED-limpan industri

Smålandshamnar Oskarshamn väljer att belysa Smedjan med LED-limpan industri. Resultatet: Kraftigt
förbättrad belysning till halverad energikostnad.
Bakgrund
Smålandshamnar Oskarshamn fortsätter att modernisera sin
belysning för att minska miljöpåverkan och öka
säkerheten. Smedjans belysning räckte inte till för
verksamheten, varför Claes Molldén och Anders Randow på
Smålandshamnar kontaktade Energisystem för att ta fram en
modern belysningslösning.
Energisystem inventerade lokalen och konstaterade att de
gamla lysrörsarmaturerna inte gav nog ljus för verksamheten.
I Smedjan svetsar man och svetsning är ett precisionsarbete
som kräver bra belysning. Precis som i all verkstadsmiljö är
belysningen också en säkerhetsfråga.
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Klimatsmarta belysningslösningar
med garanterad avkastning

Fakta i korthet
Installerat innan åtgärd:
20st 2x58W samt 6st 2x36 lysrörsarmaturer
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 3,4kW
Belysningslösning:
6st LED-Limpan 42W (72 138 33)
16st LED Limpan 71W (72 138 35)
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 1,4kW
Minskad installerad effekt: 2,0 kW (60 %)
Installerad belysningseffekt W/m²: 5,6 (yta 250 m²)
Ljusmätning efter installation: 660-727 lux
Ovan: 711 lux på arbetsytan - här ska svetsas!
Belysningslösning
Belysningslösningen för Smedjan blev LED-limpan
industri. Takbelysningen ersattes med Led Limpan L 71W och
väggmonterad belysning ersattes med LED-limpan S 42W.
Armaturerna installerades av Vardö El, montaget leddes av
Peter Villhemsson.
Resultat
-Det blev Perfekt Säger Claes Molldén om Smedjans nya
belysning.
Vid efterbesiktning av Smedjan intygar både Claes och
Anders att de är väldigt nöjda. Ljusmätningar visade att LEDlimpan överträffade kravställd ljusnivå.
Den nya belysningen gör att arbetet i Smedjan kan utföras på
ett effektivt och säkert sätt. Den nya belysningslösningen är avsevärt mer effektiv än den gamla. En halvering
av energiförbrukningen innebär bättre belysning till halverad
energikostnad. LED-limpan har fem års funktionsgaranti.
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Oskarshamns Hamn AB har tagit över driften av hamnen i
Västervik. Det sammanslagna bolaget går under namnet
Smålandshamnar AB.
I Oskarshamns hamn finns en rad kända, svenska aktörer så
som Scania och Liljeholmen. Virkeshantering utgör också
en stor del av verksamheten. I hamnen finns även Gotlandsterminalen.
Smålandshamnar AB är ISO 14001-certifierat och företagets
miljöarbete är en integrerad del av verksamheten. Arbetet
innebär bland annat minskade utsläpp, prioritering av
miljömedvetna leverantörer och miljöanpassade produkter
samt kartlägga miljöbelastningen enligt upprättade mål.
www.smalandshamnar.com
Vardö El
Tel: 0499-228 86

