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Belysning – Teknisk dokumentation av anläggning Vattenfall Services

Korrekt och uppdaterad 
dokumentation säkerställer en 
bättre belysningsanläggning

Har din verksamhet aktuell dokumentation över er belysningsanläggning? 
Brister i dokumentationen kan leda till säkerhetsrisker, felaktiga beslut och 
onödiga kostnader. Vi på Vattenfall Services kan hjälpa dig att ta fram och 
underhålla er dokumentationen för att trygga er belysning. 

En belysningsanläggning är ett komplex nätverk där olika 
entreprenörer och kompetenser ofta samverkar. För att driften 
ska fungera på bästa sätt är det viktigt att alla har tillgång till 
anläggningsdokumentation som är korrekt, uppdaterad och 
återspeglar verkligheten i belysningsanläggningen.. 

Dokumentationsbrister medför många risker
Om dokumentationen inte är korrekt eller saknar upp-
dateringar kan anläggningen utgöra en säkerhetsrisk för 
både medarbetare och personer som rör sig i miljön. Felaktig 
dokumentation kan också innebära att drift och underhåll blir 
svårare att genomföra på ett effektivt sätt. 

För att möta krav på modernisering, upp-
graderingar och hållbarhet måste beslut 
fattas utifrån en korrekt nuläges situation. 
Odokumenterade installationer och ad 
hoc-lösningar i anläggningen gör det 
svårt att planera hur det fortsatta arbetet 
ska utvecklas på bästa sätt. 

Låt oss kvalitetssäkra dokumentationen
Vi på Vattenfall Services hjälper varje år många verksam heter 
med att ta fram och uppdatera anläggningens dokumenta-
tion. Ett korrekt underlag hjälper dig att underhålla och 
förlänga belysning s anläggningens livslängd. Det är också 
en förutsättning för att få en komplett överblick och för att 
kunna långtids planera investeringar. 

Med bättre kontroll minskar såväl energikostnaderna som 
er miljöpåverkan, samtidigt som en modern och driftsäker 
belysnings anläggning kan säkerställas.

Mångårig erfarenhet inom belysning
Som en helhetsleverantör kan vi hjälpa dig i alla projekt-
skeden. I vårt arbete säkerställer vi funktionella och miljö-
mässigt hållbara belysningssystem och strävar mot en vision 
om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

För mer information, besök www.vattenfall.se/belysning

Fördelarna med vår tjänst:
Komplett översikt och kontroll •
Drift- och Underhåll kan planeras •
på bästa sätt och blir mer effektivt
Underlag till investeringsbudget •
Elsäkerhetsåtgärder prioriteras •
Anläggningen kan anpassas till  •
dagens teknik och digitala lösningar
Leder till bättre miljö, trygghet  •
och ekonomi
Informationsöverföringen  •
förenklas och säkras
Arbetet blir inte beroende av enstaka •
personers kunskap och minne

Vi kan hjälpa dig med följande:
Genomgång av ert befintliga •
dokumentationsunderlag
Typ av anläggningsdelar (stolpar, •
armaturer, ljuskällor, markkablar
och luftledningar)
Anläggningsdelarnas skick •
Typ av belysningscentraler •
(egna eller sambyggda)
Belysningscentralernas skick  •
och utrustning
Uppmärkning av anläggningsdelar •
Geografiska placeringar/koordinater •


