
Belysning 

LÖNSAMT OCH LÅNGSIKTIGT



Vägen till lönsam 
belysning 

Investeringskostnaden står för ca 10 % av totalkostnaden i en belysningsanläggning 
under dess livslängd. Resterande 90 % är kostnader för drift och underhåll. En energi-

anlys ger beslutsunderlag för investering i en långsiktig och kostnadseffektiv belysning.

Energianalys, ett sätt att spara 
pengar
Fokus på rätt saker 
Fastigheter i Sverige byggs eller renoveras utifrån en 
miniminivå där fokus oftast är en låg investeringskost-
nad. Mycket lite utrymme ges för långsiktig hållbarhet i 
form av vilka drift- och underhållskostnader de install-
erade produkterna och systemet som helhet ger över tid. 

De flesta ser nästan uteslutande på investeringskost-
naden trots att denna endast står för ca en tiondel av 
totalkostnaden i en belysningsanläggning under dess 
livslängd. 

 
Fastighetsägare som fokuserar på helhet och långsik-
tighet vid byte av gammal belysning gör mer lönsamma 
investeringar, både för den egna ekonomin och för miljön.  

Energianalys och rätt lösning 
Stigande energipriser, hårdare miljöregler och klimat- 
förändringar är alla starka drivkrafter för energi-
optimering. 

 
Genom att analysera belysningsanläggningar och 
göra medvetna investeringar kan energikostnaderna 
minskas och underhållskostnader optimeras. Samtidigt 
kan den nya belysningen behovsanpassas efter 
användningsområde, miljö och de människor som ska 
vistas där. 

Vi har experter som arbetar med att vid varje enskilt 
tillfälle inventera, analysera och projektera den mest 
optimala lösningen för våra kunder och för våra kunders 
kunder. Resultatet blir positiva ekonomiska effekter, 
ofta med förvånansvärt korta återbetalningstider. 
Dessutom bidrar den nya belysningen till en minskning av 
koldioxidutsläppen. 

Rexel Energy Solutions 

Därför ska du välja oss 
Som grossist är vi fabrikatsoberoende. Vi arbetar inte 
bara med att ta fram en bra lösning, utan vårt mål är 
att ta fram den bästa lösningen i varje unikt fall. Vi har 
möjlighet att välja bland alla ledande tillverkare och kan 
därför analysera fram den bästa lösningen i varje enskilt 
projekt utifrån de behov som finns. 

Rexel Energy Solutions är en del av Rexel Sverige AB. 
I mer än 40 år har Rexel vuxit, framför allt genom att 
förutse framtida behov på våra marknader och hos våra 
kunder. Rexel erbjuder ett brett spektrum av hållbara och 
innovativa produkter och tjänster för automation, tekniska 
lösningar och energieffektivisering. Vi finns idag i närmare 
40 länder över hela världen. 

I Sverige verkar Rexel på marknaden genom Selga, Storel 
och Moel. Ta kontakt med din lokala säljare när du har ett 
belysningsprojekt där en energianalys är aktuell. 

Finansiering 

Ett utmärkt sätt att finansiera investeringen i en ny 
belysningsanläggning är att dela upp betalningen.  
Genom vår samarbetspartner DLL kan vi erbjuda 
delbetalning som i många fall kan finansieras genom 
den energibesparing som görs. Vi utgår ifrån hur mycket 
lägre kostnaden för energiförbrukningen blir varje månad 
i den nya anläggningen och tittar på en delbetalning 
med ungefär samma summa varje månad. Efter några år 
då lånet är återbetalt, görs en månatlig besparing under 
anläggningens resterande livslängd, många år framåt i 
tiden. På www.rexel.se finns mer information om våra 
finansieringslösningar. 

Vad är en energianalys? 



Vad är en energianalys? 
 
• Identifierar möjligheter 
En energianalys innebär att vi tillsammans går  
igenom anläggningen för att identifiera möjlig-
heter till energieffektivisering och eventuella 
förbättringsbehov i kombination med ett effektivt 
underhåll.

• Ger en helhetsbild 
Energianalysen ger en helhetsbild innan ett 
investeringsbeslut tas. Lite generaliserat kan man 
säga att av en belysningsanläggnings totala kostnad 
under dess livslängd står investeringen för ca 10 % 
och energi och underhåll för resterande 90 %. 

 

• Resultatet 
Resultatet av en energianalys är ett beslutsunderlag 
där man säkert vet vilka effekter investering leder 
till. 

Hur går det till? 
 
• Belysningsinventering  
Vi går igenom och kartlägger den befintliga anlägg-
ningen. Vi sätter oss in i verksamheten och hur loka-
lerna är avsedda att användas. Vidare identifieras 
behoven av förändringar. Vi kartlägger också vilka 
önskemål och aspekter som finns från verksamheten 
och förvaltaren av anläggningen.
 

• Lösningsförslag 
Ett förslag till lösning tas fram som väger in alla vikti-
ga faktorer. Vi ser till helheten i form av belysningser-
gonomi, ljusbehov, hållbarhet, energianvändning, 
underhåll och kvalitet. 
 

• Leverans och installation 
Vi har hela logistikkedjan och ombesörjer lever-
anser. Genom era egna installatörer eller genom vårt 
kontaktnät av professionella installatörer blir anlägg-
ningen installerad och driftsatt.

• Uppföljning och återföring av  
erfarenheter 
Efter genomförd installation gör vi en uppföljning 
för att få återkoppling på vårt arbete och den lev-
ererade lösningen.  

 

Energianalys 
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