
 

 

Färdig Belysning 
 

– Vi tar hand om er 
belysningsanläggning 

 

Låt Vattenfall ta ansvar för totaldriften av hela eller delar av er belysningsmiljö 
så ni kan få en välfungerande och högkvalitativ belysningsanläggning som spar 

energi och sänker era kostnader. 

Genom tjänsten Färdig Belysning 

Med vår tjänst Färdig Belysning låter ni Vattenfall 

ta hand om hela eller delar av elanläggnings- och 

miljöansvaret för er belysningsanläggning. Vi 

driver och underhåller anläggningen och gör de 

investeringar som krävs för att ni ska få en 

välfungerande belysning. Ni kan frigöra kapital 

och resurser som kan användas i andra delar av 

er verksamhet. 

 

Vårt erbjudande 

• Ny- och reinvestering 

• Projektledning 

• Upphandlingar 

• Ägareförvaltning 

• Innehavaransvar 

• Administration 

• El- och miljöansvar 

• Samordningsansvar 

• Digital dokumentation 

 

Nyttan med Färdig belysning 

Genom att använda Färdig Belysning får ni en 

trygg och säker hantering av er belysningsmiljö. 

 

Tjänsten har en flexibel utformning och ger en 

god ekonomisk överblick vilket förenklar 

budgetarbetet. Genom att samarbeta med 

Vattenfall kring er belysningsanläggning har ni 

alltid tillgång till personer med mångårig 

belysningskompetens. 

 

Flexibla underhållsåtgärder: 

• Beredskap 

• Underhållsronder 

• Kabelvisning 

• Regelbundna seriebyten av ljuskällor 

• Felavhjälpning 

• Besiktning 

Utforma underhållsåtgärder utifrån vad ni anser 

ska vara fast kostnad och rörlig. Tillsammans når 

vi den bästa lösningen för er. 

 

Kontakt 

För mer information är ni välkommen att skicka  

e-post till fardigbelysning@vattenfall.com  

så kontaktar vi dig. 

 

 

Om Vattenfall Elanläggningar AB 

Vattenfall Elanläggningar AB inriktar sig på att  
skapa underlättande tjänster och helhetslösningar  
för våra kunder och deras elanläggningar. Det  
finns stora fördelar med våra Färdiglösningar om  
ni står inför en stor nyinvestering i er anläggning,  
då vi har lång erfarenhet av att projektera, bygga, 

äga och driva elanläggningar. Våra  
erbjudanden inkluderar helhetsansvar, drift,  
service, finansiering och nya miljökrav. Dessa  
frågor arbetar vi dagligen med och kan därför  
garantera dig den erfarenhet och kompetens  
som behövs. Vattenfall Elanläggningar AB är  
certifierat enligt ISO 14001. 

 

 
 

 


