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Bakgrund
För 10 år sedan började kvicksilverlamporna fasas ut. 

Det var en markant miljöförbättring, men det stora 

miljöskiftet i Piteå Handelshamn skedde i slutet 

av 2012. Det var då natrium belysningen i magasin 

fem byttes mot ny effektiv LED- belysning. Energi-

förbrukningen sänktes med 50 % samtidigt  minskade 

även drifts- och underhållskostnaderna drastiskt.

Piteå har en lång och viktig historia som sjö farts-

stad. Troligen har sjöfart bedrivits i  området ända 

sedan 1300-talet. Under 1960-talet byggdes den 

 nuvarande handelshamnen som kommit att bli 

mycket viktig för industrin i regionen. Under 2011 

fastställde kommunen nya, stränga miljömål som 

bland annat hamnen behövde leva upp till.

Utmaningen
Det var en självklarhet att den nya lösningen  

skulle leva upp till de fastställda miljömålen.  

Men att byta belysningen var ingen enkel uppgift.  

En mängd olika faktorer; exempelvis takhöjden  

i magasinen (nästan 10 meter), risken för  bländning 

och behov av minskade kostnader skulle tas med  

i den nya lösningen.

fått vänta en till två minuter innan dess att lamporna 

i  magasinet tändes upp. Nu, med GentleSpace på 

plats, kan man köra direkt in för att lasta på eller av. 

Dessutom slipper man det gulaktiga natriumskenet 

och har nu en behagligare arbetsbelysning, mer likt 

riktigt dagsljus.

Det gläder naturligtvis Clas Johansson, sjöfarts-

ansvarig och säkerhetschef vid Piteå hamn. Men 

mest nöjd är han över den sänkta driftskostnaden, 

som beräknas minska från 150 000 kronor per år 

ända ner till 48 000 kronor.

– I energiförbrukning kapar vi omkring 50 procent 

på direkten, säger Clas Johansson. 

Investeringen, på cirka 600 000 kronor, ser han 

heller inte som ett problem.

 – På bara sex eller sju år har energibesparingen 

täckt den här investeringen. Och då har vi både 

 sparat pengar och gjort en god sak för miljön,  

säger Clas. Arbetet med magasin fem var bara det 

första steget. 

Hamnen har ytterligare sju magasin och 21 höga 

utomhusmaster som ska bytas ut till en modernare, 

mer miljövänlig och energisnål belysningslösning.

Under sommaren 2012 installerades  därför 

 armaturer från olika leverantörer i ett av  

magasinen. Det var viktigt att hitta en belysning 

som inte påverkade färgåtergivningen felaktigt 

och som dess utom hade låga driftskostnader och 

lång livslängd.

Belysningslösningen
Efter fem krävande tester fann man till slut   

vad man letade efter och upphandlingen kunde 

 genom föras. Den gamla belysningen med 128  äldre 

natriumlampor på 275 W, byttes till  armaturen 

GentleSpace LED på 132 W respektive 145 W.

Fördelar
GentleSpace är den första LED-armaturen som  

är ett direkt alternativ till armaturer för hög takhöjd 

och den är energisnål.

Dessutom har den en livslängd på hela 75 000 

timmar och minskar CO
2
-utsläppen. Tack vare 

LED-tekniken får man också ett reglerbart ljus 

som inte behöver någon upptändningstid.  

I Piteå Hamn hade truckförarna, fram till bytet, 
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