
UPTEC ES12024

Examensarbete 30 hp
Augusti 2012

Energieffektivisering av industribelysning 

Planering av belysningsanläggning i mekanisk 

verkstad 

Sebastian Ågren



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Energieffektivisering av industribelysning - Planering av
belysningsanläggning i mekanisk verkstad
Planning of energy efficient lighting system in
engineering workshop

Sebastian Ågren

In Uppsala, Sweden, Vattenfall has a combined heat and power plant. On the premises
there is an engineering workshop with old fluorescent and mercury lamps that need
to be replaced. This provides a great opportunity to save energy and money by
installing more efficient lighting. The main purpose of this study was to present two
functional and energy efficient lighting systems including control system. The lighting
systems were designed by investigating the working environment, measuring
illuminance and by simulations in the software DIALux. Additionally Life Cycle Cost
(LCC) was used as an instrument of comparison. One alternative was designed using
mainly modern T5 fluorescent lighting. For the other alternative powerful LED-lamps
were chosen as the primary light source. The simulations showed the two alternatives
to be equally good in regard to performance and energy saving potential. With
sustained illuminance level the installed power of both systems was around 34 kW as
compared to 54 kW, the estimated value of the existing lighting system. The LCC,
however, differed significantly with the fluorescent alternative having a total cost of
1.1 million SEK over a 20 year period while the same number for the LED alternative
being 2.2 million SEK. The difference in LCC makes fluorescent lighting the preferable
alternative. The present consumption is estimated to 142 MWh.  The fluorescent
lighting alternative would have an approximated energy consumption of 78.6 MWh
including a control system, giving an energy saving potential of 45 %.
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Executive summary 
På Vattenfalls anläggning i Boländerna i Uppsala finns en mekanisk verkstad kallad 

Mekverkstan. Belysningen i byggnaden börjar bli gammal och syftet med detta 

examensarbete har varit att ta fram förslag på energieffektiv och funktionell belysning. 

De viktigaste slutsatserna är att: 

 

 Lysrör är det mest lämpliga valet med hänseende till funktionalitet, ekonomi 

och energieffektivitet. 
 LED-lampor är i dagsläget inte ett konkurrenskraftigt alternativ på grund av 

höga kostnader. 
 Det finns möjlighet till energi- och kostnadsbesparingar genom att installera 

närvarodetektorer i de mindre rummen. I de större rummen där kontinuerligt 

arbete sker är potentialen för energibesparing genom installation av ljusstyrning 

begränsad. 
 En föreslagen belysningsanläggning med i huvudsak lysrör skulle 

uppskattningsvis kosta i storleksordningen 450 000 kr och ha potential att 

minska energiförbrukningen med uppemot 45 % och minska miljöpåverkan 

med 26 ton CO2 per år.   
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Sammanfattning 
Att energieffektivisera är både ett sätt att spara pengar och minska miljöpåverkan. I 

fastigheter är ofta belysningen en energibov. Eftersom utveckling av belysning har gått 

framåt de senaste decennierna går det att göra stora besparingar. På Vattenfalls 

anläggning i Boländerna i Uppsala finns en mekanisk verkstad kallad Mekverkstan med 

gammal belysning i behov av att bytas ut. Syftet med det här examensarbetet har varit att 

inventera den befintliga belysningen, att undersöka hur belysningsmarknaden ser ut och 

komma med förslag på energieffektiva belysningssystem inklusive smart styrning. 

 

För att undersöka den befintliga belysningen gjordes inventering av armaturer, ljuskällor 

samt effektmätningar, ljusmätningar och intervjuer. Därefter undersöktes marknaden för 

att kunna ta fram två förslag på belysning som är energieffektiv, uppfyller lagkrav och 

krav på tillräckligt bra ljusförhållanden, säkerhet och funktionalitet. Belysnings-

beräkningsprogrammet DIALux användes för att rita upp en 3D-bild av Mekverkstan och 

undersöka armaturers prestanda och jämföra dem med varandra. Slutligen jämfördes de 

två belysningsalternativen med avseende på prestanda, livscykelkostnad och 

miljöpåverkan. 

 

Inventering och mätningar av den befintliga belysningen visar att den förbrukar mycket 

energi och är kraftigt överdimensionerad vad gäller belysningsstyrka i förhållande till 

rådande krav och riktlinjer. Två belysningsalternativ presenteras, ett med genomgående 

lysrörsbelysning och ett alternativ med i huvudsak LED-belysning. Jämförelsen dem 

emellan visar att med de förutsättningar som råder i Mekverkstan är lysrör och LED-

lampor ungefär lika effektiva, men LED-lamporna har en livscykelkostnad på 2,1 

miljoner på 20 års sikt, i förhållande till 1,1 miljoner för lysrör. Även om LED-lampor är 

en teknik på frammarsch är lysrör en bättre lösning i dagsläget. 

 

Det undersökta lysrörsalternativet inklusive ljusstyrning uppskattas kunna minska den 

årliga energiförbrukningen från 142 kWh till 79 kWh med bibehållen belysningsstyrka i 

lokalen. Det motsvarar en besparing på 45 %. Belysningen skulle fortfarande vara kraftigt 

överdimensionerad vad gäller belysningsstyrka. Det är möjligt att spara ännu mer energi, 

men då med risken att brukarna uppfattar det som en försämring av arbetsmiljön. 

 

Det är inte sannolikt att installation av avancerad ljusstyrning i de större rummen i 

Mekverkstan är lönsamt eller funktionellt. I mindre rum som används mer sällan är det 

däremot en bra idé att installera någon form av närvarodetektorer.   
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Begrepp 
 

Allmänbelysning: Bakgrundsbelysning. All belysning när arbetsplatsbelysningen räknas 

bort. 

 

Arbetsplatsbelysning: Den belysning som ska säkerställa att det finns tillräckligt mycket 

ljus på varje enskild arbetsplats. 

 

Armatur: Fästanordning och behållare för ljuskälla. Armaturer kan vara antingen öppna 

eller slutna. På lysrörsarmaturer är slutna armaturer försedda med kåpor. Begreppet 

innefattar ibland även ljuskällan. 

 

Belysningsstyrka: Anger hur stort ljusflöde som träffar en yta och är ett vanligt mått på 

hur mycket ljus en belysningsanläggning ger. Enhet: Lux (lx) = Lumen (lm)/m
2
 

 

Beräkningsyta: Den yta där ljusberäkningar utförs. Vid beräkning av allmänbelysning är 

den vanligtvis belägen 0,85m över marken och börjar 0,5m från väggarna.  

 

Bländning: Störande ljus som ofta uppstår när det är stor skillnad i ljushet i 

synriktningen.  

 

DALI: Digitalt kommunikationssystem för högfrekvensdriftdon med många funktioner 

som belysningsbranschen gemensamt utvecklat. Är ett vanligt system för ljusstyrning. 

  

Direktljus: Ljus från en ljuskälla som direkt träffar en yta utan att ha reflekterats eller 

diffunderats.  

 

Driftdon: Komponent som reglerar tillförseln av ström till en lampa och hjälper till vid 

tändning. Finns både traditionella elektromagnetiska driftdon och moderna högfrekvens-

don (HF-don). Kan vara monterade både i och utanför armaturen och styra en eller flera 

lampor.  

 

Effekt: Momentan energiförbrukning. Enhet: Watt (W) = Joule (J)/sekund (s) 

 

Energi: Potential att utföra arbete. Enhet: Joule (J) 

 

Färgtemperatur: Mått på vilken färg en ljuskälla ser ut att ha. Anger vilken temperatur 

en ljuskälla skulle ha om den vore en ideal svartkroppsstrålare. Lägre färgtemperatur 

upplevs som ett varmare rödaktigt ljus. Högre färgtemperatur  upplevs som ett kallare 

blåaktigt ljus. Enhet: Kelvin (K) 

 

Färgåtergivning: Hur väl en ljuskälla återger färger. Se Ra-index. 

 

Indirekt ljus: Ljus som träffar en yta först efter att ha reflekterats eller diffunderats. 
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Installerad effekt: Den maxeffekt som en elektrisk komponent förbrukar, i detta arbete 

lampor. 

  

Kapslingsklass: Anger hur säker en armatur är med ett tvåsiffrigt kodsystem som kallas 

IP-klass. Den första siffran anger skydd mot inträngande av fast föremål och den andra 

siffran skydd mot inträngande av vatten. 

 

Lampa: Används i detta arbete oftast för att beskriva både armatur och ljuskälla. 

 

Livscykelkostnad (LCC): Den ekonomiska kostnaden för en produkts eller projekts hela 

livscykel. Både investeringskostnader och rörliga kostnader inkluderas och ofta används 

en kalkylränta för att räkna om pengar till dagens värde. 

 

Ljusflöde: Hur mycket ljusstrålning en ljuskälla eller lampa sänder ut. Enhet: Lumen 

(lm) = Candela (cd)/Steradian (sr) 

 

Ljuskälla: Ljusstrålande kropp. Benämns ofta bara som lampa i vardagligt tal. 

 

Ljusstyrning: System för att kunna ändra ljusförhållande. Det kan vara allt från 

tryckknappar för att slå av/på belysning till avancerade system med närvarostyrning och 

programmerade scenarier. 

   

Ljusutbyte: Mått på en ljuskällas eller lampas effektivitet med avseende på ljusflöde per 

effekt. Enhet: Lumen (lm)/Watt (W). 

  

Luminans: Hur mycket ljus en yta utstrålar i en viss riktning. Enhet: Candela(cd)/m
2
. 

 

Ra-index: Mått på färgåtergivning och kan ha ett värde mellan 0 och 100, där 100 

innebär fullständig färgåtergivning.  

 

Reflektor: Omriktare av ljuset i en armatur. Används för att öka effektiviteten i 

armaturen, sprida ut ljuset på ett bra sätt och minska risken för bländning. 

 

Service Life: Anger livslängd för en ljuskälla i form av hur många timmar det i 

genomsnitt tar för ljusflödet att nå en viss andel av ursprungligt ljusflöde. Begreppet är ej 

standardiserat och brukar anges vid 70-90% beroende på tillverkare. Service Life används 

ofta som riktlinje för när det är dags att byta ut ljuskällorna i en anläggning. 

 

Utnyttjandegrad: Anger hur stor andel av en tidsperiod som belysningen är påslagen. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

EU har satt upp målet att till år 2020 minska primärenergianvändningen med 20 % 

jämfört med prognosticerade värden för år 2020 (ECF 2010). Ett av de mest 

kostnadseffektiva sätten att minska energianvändningen är genom energieffektivisering i 

byggnader. Att se över belysningen är en viktig del av detta. Om Sverige har som avsikt 

att minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med EU:s mål på 30 % till år 2020 jämfört 

med 1995 års utsläppsnivåer skulle byte av belysningssystem kunna stå för en femtedel 

(Belysningsbranschen 2009). En modern belysningsanläggning med styrsystem kan vara 

nästan 80 % mer energisnål än en 10-15 år gammal anläggning.  

 

Vattenfall är ett av Europas största energiföretag med nästan 40000 anställda och ägs av 

svenska staten. En av Vattenfalls kraftvärmeverk ligger i Boländerna i Uppsala. På 

anläggningen finns en rad olika byggnader så som pannhus, kontor och verkstäder. De 

har byggts i olika etapper under de senaste decennierna. I en del av byggnaderna börjar 

belysningen bli gammal och i behov av att bytas ut. Det är ett utmärkt tillfälle att göra 

stora energi- och kostnadsbesparingar genom att byta till energieffektiv belysning, något 

som också ligger i linje med Vattenfalls ambition att ligga långt fram i energi- och 

miljöarbete. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att se över möjligheterna att minska belysningens 

energiförbrukning i en lokal kallad Mekverkstan med hänsyn tagen till arbetsmiljö, 

funktionalitet, livscykelkostnad och säkerhet.   

1.3 Mål 

Målet är att ta fram två förslag på belysningssystem inklusive styrning som uppfyller 

brukarnas krav på ljus, går att jämföra ur ett livscykelkostnadsperspektiv och med 

avseende på energiförbrukning samt en beskrivning av alternativens övriga för- och 

nackdelar. 

 

Mer specifikt ska följande ingå för varje alternativ: 

 

 Installerad effekt 

 Energiförbrukning 

 Ljusflöde 

 Ljusutbyte 

 Belysningsstyrka 

 Färgtemperatur 

 Färgåtergivning 

 Livslängd 

 Kapslingsklass 

 Livscykelkostnad 
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 Miljöpåverkan 

 Risk för frekvensstörning 

 Eventuella problem med temperaturförändring 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet gäller endast belysningen inomhus i Mekverkstan. Inte heller nödbelysning ingår 

eftersom det finns särskilda rutiner för den. Vid beräkning av effektförbrukning har inte 

parasitisk effekt, det vill säga effekt som förbrukas av driftdon och annan styr- och 

reglerutrustning när belysningen är släckt, inkluderats. Detta eftersom det är en liten post 

som är svår att beräkna eller uppskatta.   

 

Undersökning av belysningens miljöpåverkan är inte fullständig eftersom 

miljöaspekterna inte är en central del av arbetet. Miljöpåverkan vid tillverkning, transport 

och avfallshantering/återvinning av ljuskällor och armaturer är inte inkluderad. Vidare 

ingår inte beräkning av högre uppvärmningsbehov till följd av mer energieffektiv 

belysning i resultatet.  

1.5 Metod 

Teorin i detta arbete är resultatet av litteraturstudier och undersökning av 

belysningsmarknaden. Teorin beskriver både grundläggande egenskaper hos ljus och ger 

tekniska förklaringar av ljuskällor, armaturer och styrsystem. Belysningsmarknaden är en 

marknad i snabb förändring och därför har källornas ålder beaktats särskilt noga för att 

uppgifterna ska vara så uppdaterade som möjligt.  

 

En omfattande inventering av den befintliga belysningsanläggningen har genomförts och 

inkluderar undersökning av fabrikat och effektförbrukning för armaturer och ljuskällor, 

effektmätningar och ljusmätningar. Inventering och effektmätningar gjordes i flera 

omgångar tillsammans med kvalificerade elektriker. Ljusmätningar utfördes i enlighet 

med rådande standarder i syfte att undersöka vilka ljusförhållanden som råder idag i 

lokalen.  

 

För att kunna jämföra olika armaturer och belysningssystem utfördes simuleringar i 

belysningsberäkningsprogrammet DIALux. Armaturer har jämförts och resultatet av 

körningarna ligger till grund för resultatet. Programmet har även använts för att 

dimensionera de tänkta belysningsanläggningarna. Även livscykelkostnad och miljö-

påverkan har beräknats för att kunna jämföra för de två belysningsalternativen.  
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2 Teori 

2.1 Ljus 

Ljus är elektromagnetisk strålning. Den minsta enheten av ljus är fotoner, vilka emitteras 

och tas upp av elektromagnetiska fält. Inom dagens fysik kan ljus beskrivas både som 

partiklar och vågor. Sett till hur ljus breder ut sig beter det sig som vågor, t.ex. vid 

interferens- och diffraktionsförsök, men det beter sig som partiklar vid utbyte av energi 

med materia. Ingen av de två modellerna kan fullständigt beskriva ljus och båda behövs 

därför för att beskriva ljusets egenskaper. (Pedrotti et al 2007) 

 

I vardagligt tal är ljus den elektromagnetiska strålning som kan uppfattas av ögat. Det vi 

kan se är dock bara en liten fraktion av det elektromagnetiska spektrumet. Ljus 

kategoriseras i det elektromagnetiska spektrumet efter vilken frekvens det har och 

sträcker sig från gammastrålning med mycket hög frekvens till radiovågor med låg 

frekvens. Det visuella spektrumet har våglängder mellan 380 nm och 770 nm. Människor 

kan särskilja ljus med olika våglängder genom att se färger. Känsligheten varierar med 

våglängden och som mest känslig är människor för våglängder runt 550 nm, vilket syns 

som gulgrönt ljus, se Figur 1. (Pedrotti et al 2007) 

 

 
Figur 1. Ögats relativa känslighet för olika våglängder (Hée & Méreau 2012) 

2.2 Ögat och seende 

Ögat är ett biooptiskt organ som fångar in ljus och omvandlar det till elektriska signaler 

som hjärnan kan tolka. Figur 2 visar den anatomiska strukturen. Den första delen av ögat 

som ljuset stöter på är hornhinnan som bryter ljuset. Innanför hornhinnan finns ett 

vätskefyllt område. I detta område finns iris vilken utvidgas eller dras ihop av små 

muskler. I mörka miljöer behöver ögat mer ljus och då utvidgas pupillen (hålet i iris) och 

i ljusare miljöer dras den ihop. Direkt i anslutning till iris finns linsen. Linsen är en 

genomskinlig hinna som ser till att fokusera ljuset för att ge en skarp bild på näthinnan 

längst in i ögat. Beroende på om synobjektet är nära eller långt bort från ögat kan linsen 

omformas likt en kameralins för att ställa in skärpan. Slutligen når ljuset näthinnan som 

med hjälp av fotoreceptorer (stavar och tappar) omvandlar ljuset till elektriska signaler 

som hjärnan kan tolka. Näthinnan är en komplicerad struktur och kan ses som en 

förlängning av hjärnan. (Pedrotti et al 2007) 
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Figur 2. Illustrativ bild av ögat och dess beståndsdelar. © Toverud 

 

Ögats förmåga att anpassa sig till olika ljusintensitet beror som sagt på storleken på 

pupillen. Men det beror också på fotokemiska processer i näthinnan. Vid övergång från 

mörker till ljus sker adaptionen på några sekunder. Vid övergång från ljus till mörker, å 

andra sidan, tar adaptionen mycket längre tid, uppemot en timme. (Starby 2006) 

 

Synförmågan är individuell och kan skilja sig en hel del från person till person. Framför 

allt är ålder en viktig faktor. Med tiden försämras eller upphör linsens förmåga att 

omforma sig vilket försämrar synen på nära håll. Ökad känslighet för bländning och ökat 

ljusbehov är andra vanliga åldersrelaterade problem som dyker upp i takt med att delar av 

ögat grumlas och mindre ljus faller på näthinnan. Vid lägre belysningsstyrkor kan en 60-

åring ha närmare dubbelt så stort ljusbehov som en 20-åring. (Starby 2006) 

 

Ett krav som kan ställas på en bra belysning är att den inte bländar. Starby (2006) 

beskriver två typer av bländning: irriterande bländning och synnedsättande bländning. 

Irriterande bländning är bländning som ger upphov till obehag och kan bero på en rad 

faktorer som stort luminansförhållande mellan ytor, hur stora ytorna är, hur de är 

placerade och i vilka synriktningar. Irriterande bländning är svår att beräkna matematiskt. 

Synnedsättande bländning är ljus från en ljuskälla som kommer in mot ögat i en annan 

vinkel än synriktningen och ger upphov till grumling av synbilden, kontrasterna 

försämras. Synnedsättande bländning eller slöjluminans som det också kallas är lättare att 

räkna på matematiskt.   

2.3 Ljustekniska begrepp 

Starby (2006) beskriver olika begrepp ingående och nedan följer ett kortare sammandrag 

av de för det här arbetet viktigaste begreppen. 

 

Ljusstyrka: Mått på ljusflöde i en viss riktning med en rymdvinkel på en steradian. 

Enhet: Candela. Candela är en SI-enhet och definieras som ”ljusstyrkan i en viss riktning 

från en ljuskälla av frekvensen 540 THz och som har en strålningsstyrka på 1/683 Watt 

per steradian. En steradian (se Figur 3) är vinkeln som uppstår mellan sidorna på den 
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konliknande geometriska figur som uppstår mellan en utskuren yta på en sfärs periferi 

och sfärens centrum.   

 

 
Figur 3. En steradian (Wikipedia 2011). 

 

 

Ljusflöde: Mått på hur mycket ljusstrålning en ljuskälla avger med hänsyn taget till 

synsinnets känslighet. Enhet: Lumen = candela per steradian. 

 

Ljusutbyte: Förhållandet mellan ljusflöde och effekt och är ett mått på en ljuskällas 

effektivitet. Enhet: Lumen/W. 

 

Belysningsstyrka: Anger hur stort ljusflöde som träffar en areaenhet. Enhet: Lux = 

lumen/m
2 

 

Luminans: Mått på ljustätheten i en viss riktning per areaenhet som strålar ut från en 

belyst yta. Det beskriver på ett objektivt sätt hur ljus en yta är och beror av hur mycket av 

ljuset som reflekteras, absorberas och transmitteras. Ofta beräknas luminans i 

synriktningen. Den subjektiva upplevelsen av hur ljus en yta är varierar dock från person 

till person. Enhet: Candela/m
2
 

 

Färgtemperatur: Den färg som en ljusstrålande kropp skulle ha om den var en ideal 

svartkropp. En svartkropp är en ideal (det vill säga teoretisk) temperaturstrålare som 

absorberar all infallande strålning och har den högsta spektrala radians som en 

temperaturstrålare kan ha vid en given temperatur. När temperaturen höjs i en 

temperaturstrålare förskjuts strålningskurvan (se Figur 4) mot kortare våglängder vilket 

ger ljus som upplevs som kallare. Enhet: Kelvin 
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Figur 4. Strålningskurvor för olika färgtemperaturer (University of Michigan 2010). 

 

Färgåtergivning: Anger hur väl färger återges. Det vanligaste måttet på färgåtergivning 

är så kallat Ra-index, vilket kan vara mellan 0 och 100 och där 100 motsvarar perfekt 

färgåtergivning. Ra-index är ett medelvärde av flera enskilda färgtoner och är ett mått 

relativt en referensljuskälla med samma färgtemperatur. Det går alltså endast att jämföra 

två ljuskällor med samma färgtemperatur rakt av. 

2.4 Belysningsteknik 

2.4.1 Ljuskällor 

Det finns många sätt att producera ljus på och de vanligaste teknikerna på marknaden 

idag är glödlampor, urladdningslampor och lysdioder. En sammanställning av olika 

ljuskällors prestanda återfinns i Tabell 1. Glödlampor alstrar ljus när ström leds genom en 

glödtråd (Starby 2012a). När glödtråden som vanligtvis består av volfram blir varm 

börjar den glöda. Inuti glaskolven finns gaser som t.ex. argon och kväve för att minska 

förångning av glödtråden. Lamporna har bra färgåtergivning, ger behagligt ljus och är 

billiga. Dock är livslängden kort och ljusutbytet lågt. (Wall 2009) 

 

Halogenlampor är en annan form av glödlampor som utvecklats från den klassiska 

glödlampan. Halogenlampor innehåller någon form av halogengas, t.ex. brom som 

förhindrar att glaset svärtas och reagerar med förångat volfram. När föreningen av 

halogen och volfram närmar sig glödtråden spjälkas bindningen och volfram fäster på 

glödtråden och halogenatomerna kan reagera på nytt. Detta gör att halogenlamporna har 

längre livslängd, högre ljusutbyte och jämnare ljusflöde under livslängden än klassiska 

glödlampor. (NE 2012, Halogenlampa) 

 



7 

 

Urladdningslampor alstrar ljus genom elektriska urladdningar i gaser och kan delas upp i 

lågtrycksurladdningslampor och högtrycksurladdningslampor. Till lågtrycksurladdnings-

lampor hör lysrör, kompaktlysrör, lysrörslampor och lågtrycksnatriumlampor. 

 

Lysrör är avlånga och har en elektrod i varje ände. Elektrisk urladdning mellan 

elektroderna exciterar kvicksilveratomer vilket ger upphov till ultraviolett strålning när 

atomerna deexciteras. Denna strålning omvandlas till synligt ljus genom flourescens med 

hjälp av lyspulver som sitter på insidan av glaset på lysröret. Beroende på val av 

lyspulver kan färgtemperatur och färgåtergivning varieras efter önskemål. Lysrör är 

betydligt mer effektiva än glödlampor, det vill säga de ger mer lumen per watt. Lysrör 

har också flera gånger längre livslängd. (Starby 2012b) 

 

Lysrör finns idag i två modeller: T8 och T5. T8 är en äldre variant med en diameter på 

26mm (att jämför med 16mm för T5). T8 är dessutom något längre än T5. En viktig 

skillnad mellan de två modellerna är den optimala drifttemperaturen. T8 har som störst 

ljusutbyte vid 25°C medan T5 har störst ljusutbyte vid 35°C, vilket är en vanlig 

temperatur i en lysrörsarmatur. (Wall 2009) 

 

Kompaktlysrör fungerar precis som lysrör men är veckade för att ta mindre plats och få 

plats i en sockel. En lysrörslampa är också en kompakt lampa med veckat lysrör men med 

en sockel som gör det möjligt att använda dem i armaturer avsedda för glödlampor. 

Lysrörslampor brukar till vardags kallas lågenergilampor. 

 

Lågtrycksnatriumlampor är den lampa på marknaden idag med störst ljusutbyte. Lampan 

bygger på urladdningsprincipen och alstrar ljus med hjälp av natrium istället för 

kvicksilver som i lysrör. Färgåtergivningen är dålig och ljuset är gult, vilket gör att 

lampan främst används som utomhusbelysning. (NE 2012, Lågtrycksnatriumlampa) 

 

Högtrycksurladdningslampor är en annan vanligt förekommande teknik. Några varianter 

är högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och kvicksilverlampor. Kvicksilver-

lampor var tidigare den vanligaste lampan för utomhusbelysning och i lokaler med behov 

av mycket ljus. Idag ersätts de med natriumlampor eller metallhalogenlampor som har 

bättre ljusutbyte och innehåller mindre kvicksilver. Kvicksilverlampor har relativt lång 

livslängd men tappar en del i ljusflöde med tiden. (Wall 2009) 

 

Lysdioder eller LED som de oftare kallas är en teknik som fått mycket uppmärksamhet 

de senaste åren och spås bli en dominerande ljuskälla i framtiden (Ljuskultur 2011). I en 

lysdiod leds ström genom en halvledare med elektroder i varje ände vilket skapar 

elektroner och elektronhål. När elektroner faller ner i hål i halvledaren frigörs ljus och 

avståndet som elektronerna faller kallas bandgap, vilket avgör vilken färg ljuset får 

(Encyclopedia of Laser Physics 2012). För att få ett bredare ljusspektrum kan flera 

lysdioder användas i samma ljuskälla. Dioderna är dock olika effektiva för olika 

våglängder. 

 

Ytterligare en teknik som finns på marknaden är induktionslampor. Skillnaden mot de 

flesta andra lampor är att de inte har några elektroder. Induktionslampor fungerar som 
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lysrör men istället för elektroder används elektromagneter lindade runt röret som alstrar 

ett magnetfält som exciterar kvicksilveratomer. (Knol 2011) På grund av att 

induktionslamporna saknar elektroder har de extremt lång livslängd. Eftersom de drivs 

induktivt kan de också vara helt stängda och därmed inte utsättas för föroreningar från 

atmosfären. De har också bra ljusutbyte. Induktionslampor är dock dyra och inte så 

väletablerade på marknaden.   

 
Tabell 1. Jämförelse av olika ljuskällors prestanda (US Department of Energy 2012). 

Jämförelse av ljuskällor 

Ljuskälla 

Ljusutbyte 

(lumen/ 

watt) 

Livslängd 

(timmar) 

Färgåtergivning 

(CRI) 

Färgtemperatur 

(K) 

Inomhus/ 

Utomhus 

Glödlampor 

Standard, typ A 10–17 750–2500 98–100 (utmärkt) 
2700–2800 
(varm) 

Inomhus/ 
utomhus 

Energisparlampa/ 

Halogen 
12–22 

1,000–

4,000 
98–100 (utmärkt) 

2900–3200 (varm 

till neutral) 

Inomhus/ 

utomhus 

Lysrör 

Raka lysrör 30–110 
7000–

24,000 

50–90 (ok till 

bra) 

2700–6500 (varm 

till kall) 

Inomhus/ 

utomhus 

Kompaktlysrör 

(CFL) 
50–70 10,000 65–88 (bra) 

2700–6500 (varm 

till kall) 

Inomhus/ 

utomhus 

Högtrycksurladdningslampor 

Kvicksilver 25–60 
16,000–

24,000 
50 (dålig till ok) 

3200–7000 (varm 

till kall) 
Utomhus 

Metallhalogen 70–115 
5000–

20,000 
70 (ok) 3700 (kall) 

Inomhus/ 

utomhus 

Högtrycksnatrium 50–140 
16,000–
24,000 

25 (dålig) 2100 (varm) Utomhus 

LED 

Kallvita LED 60–92 
25,000–

50,000 

70–90 (ok till 

bra) 
5000 (kall) 

Inomhus/ 

utomhus 

Varmvita LED 27–54 
25,000–

50,000 

70–90 (ok till 

bra) 
3300 (neutral) 

Inomhus/ 

utomhus 

Lågtrycksurladdningslampor 

Lågtrycksnatrium 60–150 
12,000–

18,000 
-44 (väldigt dålig)   Utomhus 



9 

 

 

2.4.2 Armaturer 

Armaturen är en viktig del av en lampa. Den avgör hur effektiv belysningen är och hur 

ljuset sprids. Det finns enklare armaturer som i princip bara består av en sockel. Vanligast 

är dock att armaturen både skärmar av och reflekterar ljuset. För att inte blända är 

armaturerna försedda med raster och eller lameller som skärmar av ljuset. Bländskydden 

begränsar vinkeln från vertikalplanet där direkt ljus kan ses. 

 

Armaturer kan vara konstruerade på en mängd olika sätt beroende på vilken funktion 

belysningen ska uppfylla. Reflektorer styr i vilken riktning ljuset sprids. Med väl 

konstruerade reflektorer av bra material i kombination med bländskydd fås en hög 

effektivitet på armaturen utan risk för bländning. Vissa armaturer är öppna upptill för att 

sprida ljus upp i taket. Det kan vara en bra utformning om det finns en vilja att minska på 

direktljuset och istället öka andelen indirekt ljus. Det ger en mer behaglig rumsmiljö, men 

minskar effektiviteten på lampan. 

 

Vid val av armatur erbjuder tillverkare armaturer med olika spridningsvinkel. Beroende 

på hur långt upp eller ner ljuskällan placeras i armaturen fås olika bred spridning av 

ljuset. Spridningsvinkeln är den vinkel där ljusstyrkan är hälften av den maximala. 

 (Starby 2006). Bredare spridningsvinkel ger mer ljus på väggar och gör att armaturer inte 

behöver placeras lika tätt. Nackdelen blir att mindre ljus faller på beräkningsytan. 

Smalare ljusspridning ger mer riktat ljus men mindre jämnhet i belysningsstyrkan.  

 

Armaturer i mer krävande miljöer brukar ha en kapslingsklass, så kallad IP-klassning.  

Lägre IP-klasser innebär att armaturen är skyddad mot stötar och eventuellt mot droppar 

eller strilande vätska. Högre IP-klass innebär ofta att armaturerna är stängda, det vill säga 

har kåpor av plast för att skydda mot damm och vätska.  

2.4.3 Driftdon 

Många lampor kan inte drivas på strömmen direkt från elnätet, utan måste regleras för att 

inte förstöra lamporna och för att förlänga livslängden. Driftdon kallas den komponent 

som förser lampan med rätt ström och i vissa fall även hjälper till med tändningen. 

Driftdonen kan antingen vara inbyggda i lampan, sitta i armaturen eller mata flera 

armaturer samtidigt. Lampor som behöver driftdon är urladdningslampor, LED och 

halogenlampor. 

 

Det finns två huvudsakliga typer av driftdon, konventionella elektromagnetiska och 

elektroniska. Äldre konventionella driftdon är lite mer opålitliga och kan medföra att 

tändning av t.ex. lysrör inte lyckas direkt, vilket gör att de blinkar när de tänds. De 

elektroniska driftdonen också kallade HF-don (High Frequency) har inga sådana problem 

och är dessutom betydligt mer energieffektiva. På senare år har det dock kommit 

elektromagnetiska driftdon i lågförlustutförande. (Wall 2009) 
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Eftersom HF-don tänder lamporna direkt kan det finnas en risk med strömspikar om det 

går allt för många driftdon per säkring vilket kan utlösa säkringen. Problemet uppstår 

framför allt på automatsäkringar. (Wall 2009) 

2.4.4 Styrning 

Ljusstyrning innebär att driften av belysningen anpassas till det behov som finns. Genom 

att endast använda belysning när den behövs och genom att utnyttja solljus kan stora 

besparingar göras vad gäller energi, pengar och miljö.  

 

Med speciella driftdon kan många lampor dimras, det vill säga belysningsstyrkan kan 

justeras mellan 100 % och några få procent. På så vis kan ljusförhållandena anpassas till 

de behov som finns. Lampor som kan dimras är glödlampor, halogenlampor, lysrör, LED 

och viss utsträckning även kompaktlysrör, högtrycksnatriumlampor och keramiska 

metallhalogenlampor.  

 

Närvarodetektering är ett vanligt sätt att utnyttja belysningen smartare. Med hjälp av 

sensorer som känner av rörelser, ljud eller infraröd strålning kan belysningen styras med 

automatik. När någon kommer in i rummet tänds belysningen och en viss tid efter att 

denne lämnat rummet släcks belysningen, alternativt dimras ner till exempelvis 10 %. 

 

Om tillgång till dagsljus finns är det en bra källa till gratis ljus. Med sensorer som känner 

av hur mycket dagsljus som kommer in i rummet kan belysningsstyrkan på lamporna 

justeras upp eller ner. Konstantljus kallas det system där belysningen regleras i 

förhållande till dagsljuset så att ljusförhållandena blir oförändrade. 

 

Det finns en rad olika övergripande ljusstyrningssystem. Tidigare var 1-10V analog 

ljusreglering vanligast och styrningen skedde med en potentiometer. Idag används 

digitala system där belysningen i anläggningen kan programmeras mer eller mindre fritt 

utefter den verksamhet som bedrivs. DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett 

digitalt gränssnitt som tillverkare enats om för att göra HF-don kompatibla med varandra. 

2.5 Miljöpåverkan 

Sett ur ett livscykelperspektiv har belysningen miljöpåverkan under tillverkning, 

transport, användning och avfallshantering. Energiförbrukningen under användningen är 

det som är allra mest betydelsefullt. Livscykelanalyser visar att energiförbrukningen vid 

drift står för uppemot 90 % av all primärenergianvändning. (Fagerhult 2012) 

 

Miljövärdering av el är problematiskt eftersom det inte går att spåra exakt varifrån den 

kommer. Det går inte att säga att elen är producerad av ett vattenkraftverk i Norrland eller 

ett kolkraftverk i Danmark. Det finns en pågående diskussion kring om det är mer rätt att 

räkna på utsläppsfaktorer för marginalel eller medelel (Sköldeberg, Unger & Olofsson 

2006). Marginalel är den el som behöver produceras för att effekt- eller energibehovet 

ökar (eller tvärtom om behovet minskar). På kort sikt innebär det en ökning eller 

minskning av kolkondens, vilket är en energikälla med höga utsläpp av koldioxid. 

Argumentet för att räkna med marginalel är att vid förändrad elanvändning förändras 
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elproduktionen och det är just användningen av energikällor med större klimatpåverkan 

som kolkondens som minskar/ökar.  

 

Alternativet är att räkna på medelel, vilket är ett genomsnitt av all elproduktion i ett 

system. Att räkna med medelel kan stödjas av det faktum att det inte med säkerhet går att 

veta vad konsekvenserna blir av en förändrad elanvändning. Dessutom belastas all ny 

verksamhet med stora utsläppssiffror medan redan etablerad verksamhet får betydligt 

lägre siffror om marginalel används, vilket kan anses orättvist. 

 

Byte av belysningssystem ger en långsiktig minskning av elförbrukningen. Eftersom det 

är svårt att avgöra vad en sådan förändring innebär i form av långsiktig energiproduktion 

och eftersom det svenska elnätet blir allt mer sammankopplat med det europeiska har 

europeisk elmix använts i detta examensarbete. Enligt Elforsk (2012) har europeisk elmix 

utsläppsfaktorn 415g CO2/kWh. 

 

En stor del av belysningen på marknaden idag, inklusive lysrör, innehåller kvicksilver. 

Kvicksilver är ett av de farligaste ämnena för både människor och miljö eftersom det inte 

bryts ner utan ansamlas i ekosystem och kan skada nervsystemet, njurarna, hjärt- och 

kärlsystemet, fortplantingsystemet och immunförsvaret (Kemikalieinspektionen 2011). 

Tillverkare av armaturer har i Sverige producentansvar för de elektriska och elektroniska 

produkter de säljer och är därför ansvariga för att samla in, återanvända och återvinna 

elavfall på ett miljövänligt sätt (Naturvårdsverket 2012). Även om mycket kvicksilver 

samlas in kan läckage ske när lampor går sönder eller lysrör inte tas omhand på ett bra 

sätt.  

2.6 Ekonomi 

Att byta belysning kan vara kostsamt. På sikt är det dock en besparing eftersom nyare 

belysningssystem är effektivare och ger en lägre energikostnad. För att kunna jämföra 

belysningslösningar med olika prestanda och investeringskostnader är det intressant att 

göra en livscykelkostnadsberäkning (LCC). I en LCC-beräkning ingår kostnad för 

investering, installationskostnad, driftkostnad och underhåll.  

 

Energimyndigheten (2011) har utformat mallar och verktyg för beräkning av LCC vid 

energieffektivisering. Vid ekonomiska beräkningar brukar det värderas högre att ha 

kapital idag än i framtiden. I ett företag är en del av kapitalet lånat och att göra en 

investering innebär en risk i och med att kapitalet låses och ränta måste betalas. För att 

vikta framtida kostnader och investeringar mot dagens värde görs nuvärdesberäkningar. 

Den allmänna formeln för nuvärde är: 

  

   
 

(   ) 
 

 

där  NV = nuvärde  

I = investering/kostnad  

r = kalkylränta 

n = år 
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Kalkylränta är den ränta som används för att skriva om framtida belopp till dagens värde. 

I kalkylräntan ingår ränta på lånat kapital och en riskbedömning. Räntan kan antingen 

vara nominell om inflation räknas in eller real om inflationen räknas bort.  

I Energimyndighetens mallar används real kalkylränta vilket också har använts i detta 

arbete. En kalkylränta på 8 % har använts (Svedlund 2012). Därtill kommer en 

uppskattad real elprisökning på 1 % per år efter riktvärdet 0-2 % från Energimyndigheten 

(2010).  

2.7 Energi 

Att byta belysning är ett viktigt steg i att energieffektivisera en verksamhet. Om 

belysningen är gammal går det att göra stora besparingar, både i energi och i pengar. En 

minskning av belysningens energianvändning på uppemot 60 % är möjlig i små- och 

medelstora industrier (Energimyndigheten 2011). 

 

Det finns två sätt att minska förbrukningen på: genom att minska den installerade 

effekten och genom att minska användningen. Den främsta vinsten med att byta ut äldre 

belysning är att det gjorts stora tekniska framsteg de senaste decennierna som medfört att 

lampor är effektivare (mer lm/W), armaturer har bättre reflektorer (högre 

armaturverkningsgrad) och driftdon blivit mer energisnåla (HF-don eller lågförlustdon). 

Det går också att göra stora besparingar på att använda belysningen på ett smartare sätt. 

Med hjälp av styrsystem kan driften anpassas till det behov som finns i lokalen. Om 

ingen befinner sig i lokalen är det logiskt att lamporna släcks eller dimras ner.     

 

Lampor alstrar värme, antingen direkt i form av spillvärme som inte omvandlats till ljus 

eller indirekt genom ljusstrålning som absorberas i väggar. Eftersom ett belysningssystem 

kan ha ganska hög effekt innebär det en påverkan av byggnadens värme- och kylbehov. 

Att byta till en mer effektiv belysning kommer därför att innebära en minskad tillförsel av 

värmeenergi till lokalen. Visserligen blir följden av detta att mer värme måste tillföras för 

att värma upp lokalen, men det är en missuppfattning att energibesparingen därför skulle 

bli liten (Wall 2009). De flesta byggnader har nämligen ett värmeöverskott under stora 

delar av året. Dessutom alstras mycket av värmen i taket vilket inte är optimalt och den 

förhindrar inte kallras och är ett dyrt och ineffektivt sätt att producera värme.  
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3 Studerad verkstadsbyggnad 
Den studerade byggnaden kallas Mekverkstan och är precis som det låter en mekanisk 

verkstad som ligger på Vattenfalls anläggning i Boländerna i Uppsala. Den huvudsakliga 

verksamheten på området är produktion av fjärrvärme och el. Mekverkstan används till 

svetsning, smide, metallbearbetning, målning och olika former av konstruktion m.m. I 

Figur 5 ses ena kortsidan av Mekverkstan i rött. Genom fönstren skymtar rader av lysrör. 

 

 
Figur 5. Mekverkstan 

 

Byggnaden är 30m x 53m och har tre stycken större rum, ett kallförråd samt diverse 

smårum. Kallförrådet sträcker sig längs ena långsidan och har en port i vardera änden, av 

vilka den ena syns till höger i Figur 5. Kallförrådet har som namnet antyder ingen 

uppvärmning. Längs med den vänstra långsidan av Mekverkstan ligger en tippficka och 

längs med den högra långsidan ligger block 5. Figur 6 ger en schematisk bild över 

Mekverkstan. 
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Figur 6. Schematisk bild av Mekverkstan 

 

De tre större rummen kallas på ritningar svarvavdelningen, pumpavdelningen och 

smidesavdelningen. Svarvavdelning och smidesavdelningen är nästan kvadratiska och 

ligger utmed vardera kortsidan. Pumpavdelningen ligger däremellan och är det enda stora 

rum som helt saknar fönster. De mindre rummen utgörs av två toaletter i 

svarvavdelningen, ett kontor och två förråd, ett lackeringsrum, ett ventilationsrum och en 

mindre källare i anslutning till pumpavdelningen. I smidesavdelningen finns dessutom 

två toaletter, ett oljeförråd och ett vindsrum. För att få en känsla av hur byggnaden ser ut 

invändigt se Figur 7. Som synes är lokalen belamrad med installationer och föremål, 

vilket försvårar möjligheterna att uppnå tillfredställande belysning. 
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Figur 7. Smidesverkstan 
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4 Lagkrav och rekommendationer 
Mekverkstan är en arbetsplats och faller därmed under arbetsmiljölagen. I arbetsmiljö-

lagen 4§ står: ”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, 

vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande.” Vad som är tillfredställande 

ljusförhållanden finns inte specificerat. Mer konkreta riktlinjer finns i arbetsmiljöverkets 

föreskrifter för arbetsplatsers utformning (AFS 2009:2). 9§ proklamerar att i arbetslokaler 

där arbetande vistas mer än tillfälligt ska det ”normalt finnas tillgång till dagsljus och 

möjlighet till utblick”. 

 

§10-12 är allmänna regler kring belysning och där framgår att belysningen ska utformas 

så att olycksfall och ohälsa undviks, att belysningen ska anpassas till de specifika krav 

som finns på arbetsplatsen, att bländning ska undvikas i stor grad som möjligt och att det 

ska vara riskfritt att röra sig mellan olika utrymmen med olika belysningsförhållanden. 

 

§13-15 rör ljuskällor och belysningsanläggningar. Där står att färgåtergivningen ska vara 

lämplig för de arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen, att belysningen ska vara 

utformad så att besvärande flimmer undviks och UV-strålning minimeras för att förhindra 

ohälsa samt att åtgärder ska vidtas för att undvika att olyckor uppstår på grund av att 

rörliga maskindelar verkar röra sig långsammare än de faktiskt gör. 

 

Utöver dessa lagkrav finns det en rad standarder (ej lagbindande) som berör belysning: 

 

SS-EN 12464-1:2011 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser  

SS-EN 15193:2007 Byggnaders energiprestanda – Energikrav för belysning 

SS-EN 13032 Ljus och belysning – Mätning och presentation av fotometriska data för 

ljuskällor och ljusarmturer. 

SS-EN 12665 Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering 

av belysningskrav 

  

SS-EN 12464 innehåller standarder för alla typer av arbetsplatser inklusive industrier. För 

olika typer av lokaler och arbetsuppgifter finns krav på minimal belysningsstyrka, 

bländning och färgåtergivning.  

 

Vidare har Energimyndigheten tillsammans med branschorganisationen ljuskultur tagit 

fram riktlinjer för installerad effekt och styrning. Ljuskultur (2010) presenterar i sin bok 

Ljus och Rum rekommenderade maxvärden för installerad effekt i form av W/(m
2
år) i 

olika typer av lokaler. Det finns även jämförelsevärden i form av så kallade LENI-tal 

(kWh/m
2
år) för en typbyggnad med olika varianter av styrsystem. Jämförelsetalen är 

framräknade utifrån SS-EN 15193.     
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5 Simulering 
På marknaden finns en rad dataprogram för att bygga upp och testa belysningslösningar. 

DIALux är ett kostnadsfritt program som utformats gemensamt av belysningsbranschen 

och ger användaren möjlighet att bygga upp 3D-ritningar av rum och byggnader. Många 

tillverkare av armaturer har elektroniska kataloger som gör det enkelt att importera 

armaturer till programmet. Figur 8 visar gränssnittet för DIALux. 

 

 
Figur 8. DIALux gränssnitt. 

 

DIALux är ett användarvänligt program på så vis att det går relativt fort att sätta sig in i 

hur det fungerar. Det finns en rad olika assistenter inbyggda som snabbt vägleder 

användaren genom ett projekt. Samtidigt har det många funktioner och inställningar för 

den som vill göra mer avancerade modeller och simulera speciella driftfall. Det är 

exempelvis möjligt att importera CAD-ritningar. I det här arbetet har modeller byggts 

upp utan hjälp av assistenter för att undvika onödiga förenklingar och antaganden.   

 

I DIALux går det att bygga upp väggar, fönster, dörrar, inredningsdetaljer, möbler och 

sätta upp belysning. Färger och ljustekniska egenskaper, så som reflektionsfaktor kan 

ställas in för alla ytor. Genom att bestämma ett belysningsscenario kan programmet göra 

beräkningar av en rad olika ljustekniska värden, t.ex. ljusflöde, belysningsstyrka, jämnhet 

och luminans. Det redovisas även installerad effekt, effektivitet och ljusutbyte. Ett 

exempel på hur belysningsstyrkan presenteras efter en simulering kan ses i figur 9. 

Resultatet i DIALux kan användas för att få en uppfattning om de krav som ställs på 

belysningsanläggningen uppfylls. Programmet är ett användbart verktyg för att avgöra 

hur många armaturer som behövs och hur de bör placeras. 
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Figur 9. Simulerad belysningsstyrka i ett rum sett uppifrån. 

 

Det är framför allt användbart för takbelysning som är jämnt fördelad i lokalen. Det är 

svårare att på ett korrekt sätt testa arbetsplatsbelysning. I det här arbetet där lokalen är en 

verkstad med ett stort antal unika arbetsplatser är det inte möjligt att simulera 

arbetsplatsbelysningen. För att bestämma var arbetsplatsbelysningen i Mekverkstan ska 

sitta behöver varje arbetsplats undersökas för sig tillsammans med dem som arbetar där. 

 

En viktig inparameter i DIALux är bibehållningsfaktorn. Med tiden försämras 

ljuskällornas ljusflöde, de blir svagare. Samtidigt blir lamporna och lokalen smutsigare, 

vilket gör att lokalen blir mindre upplyst. För att kompensera för detta måste belysningen 

överdimensioneras. Bibehållningsfaktorn är produkten av belysningsanläggningens 

ljusnedgång vid byte (vid Service Life), nedsmutsning av armaturen mellan 

rengöringstillfällen och nedsmutsning av lokal mellan rengöringstillfällena (Ljuskultur 

2011). Ett lågt värde på bibehållningsfaktorn innebär att starkare belysning behövs för att 

ge tillräckligt mycket ljus då ljuskällorna är gamla och armaturer och lokal är som 

smutsigast. Ljuskultur har tagit fram schablonvärden för olika armaturer beroende på om 

lokalen är ren eller smutsig och hur många år det är mellan varje rengöringstillfälle. 
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6 Inventering 

6.1 Armaturer och ljuskällor 

Mekverkstan har gåtts igenom för att kunna avgöra vilken typ av belysning som finns där 

idag och hur mycket energi den konsumerar. Det var dock inte möjligt att i samtliga fall 

avgöra vilken typ av lysrör och framför allt vilken typ av armatur det är eftersom det 

saknas märkning. Tabell 2a och Tabell 2b visar resultatet av inventering. 

 
Tabell 2a. Inventering av belysning 

Plats Typ av ljuskälla Typ av armatur Typ av belysning 

Trappa Smidesavd T8 58W/830 Okänt Takbelysning 

Smidesavd T5 OSRAM FQ 49W/830 HO Thorn PM II 249 Platsbelysning 

Smidesavd T8 PHILIPS 58W/830 Okänt Takbelysning 

Smidesavd Kvicksilver Okänt Platsbelysning 

"Oljeförråd" T8 36W/830 Thorn 2*36W IP 65 Takbelysning 

"Oljeförråd" T8 PHILIPS 36W/830 Thorn 1*36W IP65 Platsbelysning 

Vindsrum T5 PHILIPS 49W/830 HO IDMAN 47TMS Takbelysning 

Toalett Lysrörslampa 14W/2500K Ensto IP44 E27 Vägglampa 

Pumpavd T8 58W/830 Okänt Takbelysning 

Pumpavd T8 PHILIPS 58W/830 Okänt Platsbelysning 

Kontor T5 28W/830 Okänt Takbelysning 

Ventilationsrum T8 PHILIPS 36W/830 CEBE IP44 2*40W Takbelysning 

Förråd Pumpavd T8 36W/830 Thorn 2*36W IP34 Takbelysning 

Förråd Pumpavd T8 PHILIPS 58W/830 IP 20 Takbelysning 

Lackeringsrum T8 PHILIPS 58W/830 Okänt Tak/plats 

Källare T8 36W/830 Okänt Takbelysning 

Källare T8 58W/830 Fagerhult Takbelysning 

Svarvavd T8 36W/830 Thorn 2*36W IP 65  Platsbelysning 

Svarvavd T5 49W/830 Thorn TL5 2*49 IP65 Platsbelysning 

Svarvavd Kvicksilver Okänt Strålkastare 

Svarvavd T8 PHILIPS 58W/830 Okänt Takbelysning 

Svarvavd T8 36W/830 Järnkors 2*40W IP54 Platsbelysning 

Toalett/förråd Glödlampa Okänt Väggbelysning 

Kallförråd Kvicksilver Okänt Strålkastare 
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Tabell 2b. Inventering av belysning 

Plats 

Effekt 

(W) 

Antal 

armaturer 

Antal 

lysrör/glödlampor 

Sammalagd 

effekt (W) 

Trappa Smidesavd 58 1 2 116 

Smidesavd, plats 49 9 18 882 

Smidesavd, tak 58 63 189 10962 

Smidesavd, plats 125 1 4 500 

"Oljeförråd", tak 36 4 8 288 

"Oljeförråd", plats 36 2 2 72 

Vindsrum, tak 49 5 10 490 

Toalett, vägg 14 2 2 28 

Pumpavd, tak 58 19 57 3306 

Pumpavd, plats 58 6 13 754 

Kontor, tak 28 8 16 448 

Ventilationsrum, tak 36 6 12 432 

Förråd Pumpavd, tak 36 6 12 432 

Förråd Pumpavd, tak 58 2 2 116 

Lackeringsrum, tak/plats 58 3 6 348 

Källare, tak 36 8 16 576 

Källare, tak 58 1 2 116 

Svarvavd, plats 36 5 10 360 

Svarvavd, plats 49 3 6 294 

Svarvavd, tak 400 13 13 5200 

Svarvavd, tak 58 41 123 7134 

Svarvavd, plats 36 3 6 216 

Toalett/förråd, vägg 60 2 2 120 

Kallförråd, tak 400 19 19 7600 

     

Total effekt       40790 

 

En generell iakttagelse gällande belysningen är att armaturen är sliten. En del kåpor är 

spruckna och fästena till lysrören är på väg att vittra sönder. Figur 10 visar situationen i 

svarvavdelningen med två nivåer av belysning; kvicksilverlampor i taket och lysrör på 

lina. 
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Figur 10. Belysning i svarvavdelningen 

6.2 Effektförbrukning 

Värt att notera är att den effekt som presenteras i tabell 2b endast är effekten som 

förbrukas av lysrören. Den totala effektförbrukningen för belysningen är summan av 

lysrörens förbrukning och armaturens förbrukning. En hel del av armaturen saknade 

märkning och även om det fanns märkning på armaturen skulle de värdena endast gälla 

när armaturen är i nyskick och med de lysrör som den är märkt för. Istället utfördes 

effektmätningar i delar av Mekverkstan för att bestämma den totala energiförbrukningen. 

Mätningarna gjordes i elcentralerna för utvalda delar av belysningen. Takbelysningen i 

smidesavdelningen exklusive nödbelysning förbrukar 12,76 kW, att jämföra med 

förbrukningen för endast lysrören på 9,71 kW. Hela armaturen drar alltså 31 % mer 

energi än vad bara lysrören drar. I pumpavdelningen är motsvarande siffra 36 %. 

Medelvärdet +33,5 % har använts i kommande beräkningar. 

 

För att förtydliga drar en armatur med två stycken 58 W lysrör totalt: 

 

2 ∙ 58 ∙ 1,335 = 155 W 

 

Av dessa 155 W är 116 W effekten enbart lysrören drar och resterande 39W är vad de 

övriga elektriska komponenterna i armaturen drar. 

 

Bortsett från lysrören är det driftdonet i armaturen som förbrukar mycket energi. Framför 

allt konventionella elektromagnetiska don är stora energibovar. Den belysning som 

mättes var genomgående gammal lysrörsarmatur med elektromagnetiska driftdon. Sett till 

hela Mekverkstan drivs all belysning av elektromagnetiska driftdon med undantag för ett 

antal T5-lysrörsarmaturer med elektriska driftdon.  
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En T5-armatur med 2x49 W lysrör och elektriskt HF-don liknande de som finns uppsatta 

i Mekverkstan har en systemeffekt på 107 W (Thorn Lighting 2012). Det innebär att 

armaturen drar 9 % extra effekt utöver lysrören. Från inventering är det känt hur många 

lampor som är T5-lysrör. Genom att multiplicera effekten för alla T5-lysrör med faktorn 

1,09 och övriga lampeffekt med faktorn 1,335 kan belysningsanläggningens totala 

effektförbrukning uppskattas till 53,9 kW. 

6.3 Energiförbrukning 

I Mekverkstan pågår arbete i huvudsak under dagtid måndag till fredag. Tillgången på 

dagsljus i lokalen är begränsad och en stor del av belysningen är därför påslagen under 

arbetstid, med undantag för viss arbetsplatsbelysning och vissa släckta smårum. Under 

tider när ingen vistas i lokalerna förekommer det att delar av belysningen ändå är 

påslagen. En uppskattning är att belysningen är påslagen ungefär en tredjedel av årets alla 

timmar, det vill säga 33 %. Det ger en total årlig energiförbrukning på: 

 

53,9 ∙ 8760 ∙ 0,33 = 156 000 kWh 

 

Eftersom belysningen förbrukar rätt mycket energi och därmed också producerar en del 

värme hade det varit intressant att jämföra energiförbrukningen med värmebehovet i 

Mekverkstan. Det visade sig dock inte finnas några sådana siffror för Mekverkstan som 

enskild byggnad.   

6.4 Jämförelse med tidigare inventering 

Rosendals Inst El & Tele AB (RIET) gjorde 2007 en inventering av belysning och den 

visar sig stämma väl överrens med den som gjorts inom det här arbetet, vilket kan ses i 

Tabell 3.  
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Tabell 3. Jämförelse med inventering gjord av Rosendals Inst EL & Tele AB 

Plats 

Typ av 

ljuskälla 

Typ av ljuskälla 

enligt RIET 

Effekt 

(W) 

Effekt enl 

RIET (W) Armaturer 

Armaturer 

enl RIET 

Trp Smidesavd T8 58W/830 T8 58W/830 58 58 1 1 

Smidesavd T5 49W/830 T5 49W/830 49 49 9 9 

Smidesavd T8 58W/830 T8 58W/830 58 58 63 63 

Smidesavd Kvicksilver Kvicksilver 125W 125 125 1 1 
Pumpavd T8 58W/830 T8 58W/830 58 58 19 20 

Pumpavd T8 58W/830 T8 58W/830 58 58 6 3+2 

Svarvavd T8 36W/830 T8 36W/830 36 36 5 4 
Svarvavd T5 49W/830 T5 49W/830 49 49 3 3 

Svarvavd Kvicksilver Kvicksilver 400W 400 400 13 13 

Svarvavd T8 58W/830 T8 58W/830 58 58 41 40+3 

Svarvavd T8 36W/830 T8 36W/830 36 36 3 3 
Kallförråd Kvicksilver Kvicksilver 400W 400 400 19 19 

Smårum T8 36W/830 T8 36W/830 36 36 26 27 

Smårum T8 58W/830 T8 58W/830 58 58 6 5 
Smårum  T8 30W/830  30 0 2 

Smårum T5 28W/830 T5 28W/830 28 28 8 8 

Smårum T5 49W/830 T5 49W/830 49 49 5 5 
Smårum  Halogen 500W  500 0 3 

Smårum 14W  14  2 0 

Smårum 60W  60  2 0 

 

Den totala installerade effekten enligt RIET är 42,3 kW i jämförelse med 40,8kW som 

var resultatet av inventering i det här arbetet. En stor del av skillnaden kan förklaras med 

de tre stycken 500W halogenlamporna som finns i RIET:s inventering. Eventuellt har de 

plockats bort eller är mobila. 

6.5 Ljusmätning 

För att ta reda på hur ljusförhållandena ser ut i lokalen och kunna jämföra med de krav 

som ställs på den här typen av lokal gjordes mätningar av belysningsstyrkan (enhet lx) 

med en luxmätare. Mätningarna gjordes i enlighet med befintlig standard SS-EN 13032. 

Luxmätaren var av typen Hagner E4-X och var nyligen kalibrerad. Mätpunkterna valdes 

så att de bildade ett rutnät i varje rum 0,5m från väggarna, ca 0,85m över marken. 

Luxmätaren hölls i horisontellt läge för att enbart mäta direkt infallande ljus.   

 

Den insamlade mätdatan användes för att beräkna ett medelvärde för varje rum. Vissa 

mätningar gick inte att utföra eftersom det stod en maskin/hylla i vägen och några 

mätdata valdes bort på grund av att mätpunkterna låg allt för nära något skymmande 

objekt.   

 

En mätning gjordes för att undersöka hur bra allmänbelysningen är, det vill säga den 

genomsnittliga belysningen i rummet när det är tomt och arbetsplatsbelysningen är släckt 

(Wall 2009). Eftersom det är en industrilokal där verksamhet pågår och det finns mycket 

tunga maskiner där var det orimligt att tömma rummen. Dessutom är det i den miljön det 

dagliga arbetet utförs. Mätningarna gjordes under dagtid vilket innebar att dagsljuset i 

viss mån påverkade resultatet, men det finns skäl att tro att påverkan var liten eftersom 
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det var mulet, andelen fönsterytor är små i rummen, fönstren är smutsiga och luxmätaren 

främst mäter vertikalt infallande ljus. Resultatet av mätningarna kan ses i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Uppmätt medelbelysningsstyrka 

  Belysningsstyrka (lx) Jämnhet
1
 

Svarvavdelningen 973 0,67 

Pumpavdelningen 767 0,76 

Smidesavdelningen 915 0,74 

Kallförrådet 140 0,5 

Kontoret 374 0,61 
1
Belysningsstyrkans jämnhet är kvoten mellan det minsta uppmätta värdet och medelvärdet och bör vara 

minst 0,5 enligt SS-EN 12464-1. 

Mätningar utfördes även för att bestämma arbetsplatsbelysningen (se Tabell 5). Det finns 

ett stort antal arbetsplatser och små maskiner och det bedömdes för tidkrävande att mäta 

på alla platser. Därför valdes ett antal större arbetsplatser ut. På nästan alla arbetsplatser 

finns speciellt utplacerade ljuskällor för att ge goda arbetsförhållanden. Under 

inventeringen gjordes bedömningar av vilken typ av arbete som bedrivs i olika delar av 

lokalen för att kunna se i tabellverk vilka krav som finns på respektive arbetsplats. 

Arbetsplatsbelysningen varierade mellan 560 och 2800 lx, varav det lägsta värdet erhölls 

på en arbetsplats där arbetsplatsbelysningen monterats ned. Alla värden är högre än 

minimikraven enligt svensk standard (SS-EN 12464-1) för den typ av arbetsuppgifter 

som utfördes. En del av mätvärdena var betydligt högre än vad som faktiskt krävs. 
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Tabell 5. Uppmätt belysningsstyrka på arbetsplatser I förhållande till krav. 

Svarvavdelningen    

Typ av arbetsplats 
Belysningsstyrka 

(lx) 
Belysningskrav 

(lx) 
Belysningsstyrka rel 
krav 

Precisionsarbetning, Montering 1000 500 200% 

Grov och medelfin 

maskinbearbetning 1 

1860 300 620% 

Svetsning 1400 300 467% 

Plåtbearbetning 1, tjocklek < 5 mm 2800 300 933% 

Plåtbearbetning 2, tjocklek < 5 mm 1800 300 600% 
Grov och medelfin 

maskinbearbetning 2 

800 300 267% 

Grov och medelfin 

maskinbearbetning 3 

1130 300 377% 

Plåtbearbetning 3, tjocklek < 5 mm 960 300 320% 

    

Pumpavdelningen    

Typ av arbetsplats 

Belysningsstyrka 

(lx) 

Belysningskrav 

(lx) 

Belysningsstyrka rel 

krav 

Montering 1 650 500 130% 

Montering 2 1020 500 204% 
Montering 3 1440 500 288% 

Ytbehandling och målning 890 750 119% 

    

Smidesavdelningen    

Typ av arbetsplats 

Belysningsstyrka 

(lx) 

Belysningskrav 

(lx) 

Belysningsstyrka rel 

krav 

Svetsning 1150 300 383% 
Smide 560

1 
300 187% 

Plåtbearbetning, tjocklek > 5 mm 570 200 285% 
1
Arbetsplatsbelysningen var nedmonterad. 

 

2008 gjordes också mätningar av belysningsstyrkan i Mekverkstan. Mätningarna var 

mindre omfattande än de som gjorts inom det här arbetet. Vid närmare kontroll visade det 

sig dessutom att mätningarna från 2008 var felaktigt utförda och att den använda 

luxmätaren (en äldre modell som inte kalibrerats på länge) visade konsekvent lägre 

värden än den som användes under det här arbetets mätningar. Det är därför inte relevant 

att använda de äldre mätningarna för att verifiera de nyare mätningarna.  

6.6 Resultat av intervjuer 

I samband med ljusmätningarna intervjuades anställda som vistas i Mekverkstan 

dagligen. En gemensam åsikt var att ljuset är okej i dagsläget men att det gärna får bli 

bättre. Vid de tillfällen då gamla eller trasiga lysrör bytts ut har det märkts en tydlig 

skillnad, det blir bättre ljus. Strålkastarna i kallförrådet och i taket i Svarvavdelningen tar 

lång tid att tända, speciellt om de är varma. När lysrören på lina är tända och strålkastarna 

i taket så småningom tänds blir det märkbart ljusare. 
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I diskussion med de anställda funderas det på hur synen påverkar ljusupplevelsen. Äldre 

människor ser i regel sämre än yngre. Upplevelsen kan också påverkas av hur lokalen ser 

ut, med smutsiga väggar, tak och golv samt mycket maskiner och hyllor. De anställdas 

önskemål på framtida belysning är att den ska bli bättre, att det ska bli ljusare.  

6.7 Driftsituation 

Belysningssystemet i Mekverkstan styrs manuellt med strömbrytare som är utspridda i 

byggnaden. Det finns möjlighet att slå av och på belysningen för de mindre rummen. För 

de större rummen (Svarvavdelningen, Pumpavdelningen och Smidesavdelningen) 

tänds/släcks takbelysningen sektionsvis. Platsbelysningen tänds och släcks på vissa 

ställen sektionsvis och på andra ställen enskilt. Det saknas i dagsläget möjlighet att med 

en knapptryckning slå av all belysning inklusive platsbelysningen i ett rum eller i hela 

Mekverkstan. 

 

Arbetet i Mekverkstan sker under dagtid och lokalerna står därför oftast tomma under 

kvällar och nätter. Arbetslagen har som rutin att släcka innan de går hem för dagen, vilket 

vanligtvis är runt kl 17. I lokalerna arbetar förutom fast anställd personal även inhyrd 

personal ett par dagar i veckan. Dessa slutar runt kl 18, men har inte samma rutiner med 

att släcka lyset. 

 

Det finns idag ingen smart styrning av belysningen i Mekverkstan.       

6.8 Genomförda energibesparingsåtgärder 

Inga direkta energibesparingsåtgärder har gjorts i Mekverkstan. De flesta av armaturerna 

har inte bytts ut på flera decennier och lysrören har främst ersatts av nya endast då de har 

gått sönder. Svepbyte av lysrör gjordes 2007 av Rosendals Inst El & Tele AB. Utomhus 

på anläggning har belysningen rustats upp med moderna armaturer med keramiska 

metallhalogenlampor.  

  



27 

 

7 Val av belysningssystem 

7.1 Förutsättningar 

Mekverkstan är en verkstadsindustri med arbetsuppgifter som svarvning, smide, målning 

och montering. Belysningskrav på den typen av arbete enligt SS-EN 12464-1 ses i Tabell 

6. 

 
Tabell 6. Belysningskrav vid olika arbeten. 

Typ av arbete Em [lx] UGRL
1 

Ra 

Friformssmide 200 25 80 

Sänksmide 300 25 80 

Svetsning 300 25 80 

Grov och medelfin maskinbearbetning: toleranser >= 

0,1mm 300 22 80 

Precisionsbearbetning, slipning: toleranser < 0,1mm 500 19 80 

Ritsning; kontroll 750 19 80 

Plåtbearbetning; tjocklek >= 5mm 200 25 80 

Plåtbearbetning; tjocklek < 5mm 300 22 80 

Montering:    

Grov 200 25 80 

Medel 300 25 80 

Fin 500 22 80 

Precision 750 19 80 

Ytbehandling och målning 750 25 80 
1
Synnedsättande bländning längs med armaturernas utbredning. 

 

Som synes varierar kravet på medelbelysningsstyrka mellan 200 lux och 750 lux. I Tabell 

5, kap 6.5 framgår det att arbetsplatsbelysningen överlag är kraftigt överdimensionerad. 

Att minska på belysningsstyrkan i någon större utsträckning är dock inte en tänkbar 

lösning eftersom de som vistas dagligen i lokalerna med stor sannolikhet skulle bli 

missnöjda med en försämring av arbetsmiljön. Dessutom är tillgången på dagsljus 

begränsad i lokalen, vilket inte är helt optimalt ur produktivitetssynpunkt. Studier visar 

att mer tid ägnas åt arbetsrelaterade uppgifter om det finns tillgång till dagsljus (Figueiro 

et al. 2002). Att ha bra ljusförhållanden i lokalen skulle kunna vara ett sätt att 

kompensera för bristen på dagsljus. 

 

Enligt branschorganisationen ljuskultur finns det tre olika belysningsprinciper för 

inomhusbelysning (Ljus och Rum 2010): 

 

 Allmänbelysning: Lokalen och arbetsplatserna lyses upp endast med hjälp av 

jämnt utplacerade armaturer. Belysningen är dimensionerad efter den mest 

ljuskrävande arbetsplatsen. 

 Lokaliserad allmänbelysning: Starkare belysning lyser upp de områden av lokalen 

där det finns arbetsplatser, medan övriga ytor belyses svagare. 

 Allmänbelysning med separat platsbelysning: Lokalen har en viss grundbelysning 

och varje arbetsplats har extra belysning. 
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Eftersom det är hög takhöjd i Mekverkstan samt många hyllor och maskiner följs 

principen allmänbelysning med separat platsbelysning, precis som fallet är idag. Att bara 

ha allmänbelysning skulle innebära risk för skuggning av arbetsplatser och skulle kräva 

en kraftigt överdimensionerad belysning för att tillgodose arbetsplatserna med högst krav.  

 

Bländning (UGR) är något som är svårt att planera för. För symmetriskt placerad 

takbelysning brukar i regel armaturtillverkarna presentera värden. Men eftersom 

bländning inte bara är fysiologisk utan även psykologisk och eftersom det inte endast 

kommer att finnas takbelysning utan även arbetsplatsbelysning är det svårt att förutse 

bländningen.  

 

Mekverkstan är en industrilokal och det finns därför en del fysiska begränsningar att ta 

hänsyn till. I taket finns det gott om ledningar och rör på både tak och väggar som gör att 

det på vissa platser är svårt att sätta upp armaturer. Att ha belysning på linor är ett 

alternativ, men i alla de större rummen; Smidesavdelningen, Pumpavdelningen och 

Svarvavdelningen finns det traverser som inte får blockeras. Framför allt utgör en travers 

som går i taket i Smidesavdelningen en begränsning. Taket i den del av 

Smidesavdelningen där traversen går är dikat. I dessa diken sitter den befintliga 

belysningen och där måste även den framtida belysningen placeras. 

 

Kallförrådet är ett rum som skiljer sig från de andra stora rummen. Detta eftersom det 

inte finns några permanenta arbetsplatser där och för att det inte är uppvärmt. I 

kallförrådet finns det hyllor längs med väggarna. För att inte hindra av- och pålastning på 

hyllorna kan inte lamporna pendlas ner allt för långt. Dessutom finns en del stora rör i 

taket, speciellt i ena halvan av rummet som begränsar utrymmet som belysning kan 

placeras på. På grund av hyllorna är inte heller väggbelysning aktuell.  

 

Idag används till stor del lysrör som belysning i lokalen (se kap 6.1). Även om armaturen 

och driftdonen är gamla och drar en del energi är det ljuskällorna som står för den största 

andelen av energiförbrukningen. Då lysrören byts ut med jämna mellanrum betyder det 

att de är relativt moderna och har ett ganska stort ljusutbyte. Det innebär att den 

energibesparing som kan göras vid byte av lysrör är begränsad. Dessutom har en del av 

de äldre armaturerna för T8 lysrör bytts till mer effektiva armaturer för T5. Byte till mer 

moderna armaturer tillsammans med smartare styrning av belysningen kan dock medföra 

en tydlig minskning av energiförbrukningen.  

 

Den viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid planering av belysning är att den fyller sin 

funktion. Mekverkstan är en lokal med ett stort antal arbetsplatser spridda över de större 

rummen. Det innebär att hela rummen måste räknas som arbetsområde vilket ställer krav 

på en hög och jämn allmänbelysning. En rad olika ljuskällor skulle kunna uppfylla det 

kravet. Ljuskällor med mindre belysningsstyrka kan placeras tätare för att ge tillräckligt 

mycket ljus.  

 

Som nämnts finns det dock en begränsning i var det går att placera armaturer. Det innebär 

att lamporna måste ha högt ljusutbyte i förhållande till sin storlek. De lampor som är 

tänkbara begränsas då till lysrör, högtrycksurladdningslampor och LED-lampor. Alla 
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dessa lampor (exklusive vissa högtrycksurladdningslampor) har bra ljusutbyte och är 

därmed energisnåla. Fördelen med lysrör är att de sprider ut ljuset bra, har lång livslängd 

och är ekonomiska. LED är dyrare och i nuläget inte så mycket mer effektiva än lysrör 

om de samtidigt ska uppfylla krav på tillräcklig färgåtergivning och ”rätt” färgtemperatur 

(Deconinck et al. 2012). 

 

Vad gäller högtrycksurladdningslampor finns det vissa typer, t.ex. metallhalogenlampor 

som har tillräckligt bra färgåtergivning. Dock passar de bättre i rum med lite högre 

takhöjd. I Mekverkstan är det gränsfall om takhöjden är för låg. Risken är att ljuset inte 

blir tillräckligt utspritt och att ljuskällorna kan blända. 

7.2 Alternativ 1: Lysrör 

Av ovan nämnda skäl är lysrör ett konkurrenskraftigt alternativ. Den stora vinsten i 

minskad energiåtgång som kan göras är i form av effektivare lysrör, armaturer och 

driftdon. Dessutom är det en stor skillnad i ljusutbyte mellan de befintliga 

kvicksilverlamporna i kallförrådet och i taket på svarvavdelningen och moderna 

keramiska metallhalogenlampor. 

 

Lysrör finns både i T8- och i T5-utförande. T5-lysrör är modernare och mindre men även 

utvecklingen av T8-lysrör har gått framåt och T5-lysrör är endast marginellt effektivare 

än T8-lysrör. Som nämnts i kap 2.4.1 har T8-lysrör störst ljusutbyte vid 25°C medan T5-

lysrör har störst ljusutbyte vid 35°C. En mätning av temperaturen utfördes som visade på 

temperaturer runt 40°C. Nu utfördes den mätningen bara vid ett tillfälle och det kan 

tänkas att det skiftar under året, men eftersom 35°C är en vanlig armaturtemperatur är T5 

sannolikt att föredra framför T8.  

 

Kallförrådet är det enda rum där lysrör inte är lika passande på grund av stora variationer 

i temperatur under året. Dessutom medför det som diskuteras i kap 7.1 att utrymmet att 

placera lampor på är begränsat. Även om kravet på belysningsstyrka i rummet inte är 

speciellt högt krävs det relativt starka lampor eftersom det är stort och mörkt. De lampor 

med bäst ljusutbyte som fungerar bra även vid kalla temperaturer och samtidigt har bra 

färgåtergivning är keramiska metallhalogenlampor.  

 

Olika lampor har testats och jämförts i DIALux för att hitta de lampor som ger bäst 

ljusförhållanden men samtidigt är energieffektiva. Det har även experimenterats med 

olika placering av armaturerna för att öka jämnheten på belysningen. Som synes i Tabell 

6 finns det standarder för hur stor bländningen får vara på olika arbetsplatser. Det är dock 

inte möjligt att utforma arbetsplatserna i DIALux (se kap 5) och det gick därför inte 

heller att på ett rättvist sätt kontrollera bländningen. Vid projektering av ny belysning är 

det vanligt att armatur sätts upp på prov för att undersöka risken för bländning genom 

mätning av luminans. 

 

Eftersom många av arbetsplatserna är långa bänkar är lysrör ett lämpligt alternativ då de 

sprider ut ljuset på ett bra sätt. Det finns LED-lampor som har samma form som lysrör, 

men de har låga ljusflöden och är dyrare. I Smidesavdelningen är all arbetsplatsbelysning 

moderna T5-lysrör varför de inte är aktuella för ett byte.  
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Många av arbetsplatserna kräver armaturer med en högre kapslingklass för att undvika 

olyckor och skador på belysningen. Armaturerna har valts så att de har minst lika hög 

kapslingsklass som de befintliga armaturerna. Arbetsplatsbelysningen bör även ha 

bländskydd. Opala kåpor sprider ut och gör ljuset mer diffust.  

 

I övrigt finns det T5-lysrör även i några av de små rummen (se kap 6.1, Tabell 2) som 

inte heller behöver bytas ut i dagsläget. I Tabell 7 visas ett förslag på belysningslösning 

utifrån jämförelser i DIALux, ljusflöde och kapslingsklass. Ljuskällorna har valts för att 

de ger högt ljusutbyte och är billiga. Ljustekniska data om ljuskällor ses i Tabell 8 och 

data om armaturer i Tabell 9. 

  
Tabell 7. Förslag på belysningslösning med lysrör. 

  Armatur Antal Ljuskälla Antal 

Smidesavd 

    Takbelysning Hi-Rack 4x49W 43 Philips Master TL5 HO 49W 172 

Platsbelysning 1 Inget byte 
 

Inget byte 
 Platsbelysning 2 Inget byte 

 
Inget byte 

 Pumpavdelningen 

    Takbelysning Hi-Rack 4x49W 12 Philips Master TL5 HO 49W 40 

Platsbelysning Mamba 2x49W 6 Philips Master TL5 HO 49W 12 

Svarvavd 

    Takbelysning 1 Hi-Rack 4x49W 26 Philips Master TL5 HO 49W 100 

Takbelysning 2 Hi-Rack 4x49W 19 Philips Master TL5 HO 49W 76 

Platsbelysning 1 Mamba 2x35W 6 Philips Master TL5 HE 35W 12 

Platsbelysning 2 Inget byte 

 

Inget byte 

 Kallförråd 

    Takbelysning Thorn Concavia L 20 GE ConstantColor CMH klar 

rörformad, 250W 

20 

Oljeförrådet 

    Takbelysning Mamba 2x35W 4 Philips Master TL5 HE 35W 8 

Platsbelysning Mamba 2x14W 2 Philips Master TL5 HE 14W 4 

Vindsrum Inget byte 

 

Inget byte 

 Lackeringsrum Mamba 2x49W 3 Philips Master TL5 HO 49W 6 

Källare Humid 2x35W 9 Philips Master TL5 HE 35W 18 

Kontor Inget byte 

 

Inget byte 

 Ventilationsrum Humid 2x35W 6 Philips Master TL5 HE 35W 12 

Förråd Pumpavd Humid 2x35W 4 Philips Master TL5 HE 35W 8 

Förråd Pumpavd Prisma 1x35W 2 Philips Master TL5 HE 35W 2 

Toaletter Cimi 1x14W 2 Ingår 2 
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Att takbelysningen i Svarvavdelning är uppdelad i två grupper är för att takhöjden är 

högre i ena halvan av rummet. På två av toaletterna finns redan lågenergilampor 

(lysrörslampor). Byte till lysrörslampan Cimi gäller de två andra toaletterna. 

  
Tabell 8. Prestanda för  ljuskällor i alternativ 1. 

  Märke Effekt Färgtemp Ra Ljusflöde
1 

Ljusutbyte Livslängd
2 

Enhet 

 

W K % lm lm/W timmar 

Lysrör Master HE 14 3000 85 1250 89 20000 

Lysrör Master HE 35 3000 85 3325 94 20000 

Lysrör Master HO 49 3000 85 4375 89 20000 

Keramisk 

metallhalogen 

Master 
CityWhite 

CDO-TT 250 3000 88 28300 113 12000 
1
Notera att ljusflödet är vid 25C vilket gör att ljusutbytet för lysrören i praktiken kan vara högre. 

2
Anger ”Service Life” vilket är den tid då en viss procentandel av ljusflödet återstår, i det här fallet 80%. 

 

 
Tabell 9.  Prestanda för armaturer i alternativ 1. 

  Ljuskälla Systemeffekt Verkn.grad
1 

Ljusflöde Ljusutbyte IP
2 

Enhet   W % lm lm/W 

 HiRack 

4x49W 

T5 lysrör 214 0,92 16100 75,23 IP 20 

Humid 2x35W T5 lysrör 77 0,64 4256 55,27 IP 44 
Mamba 

2x14W 

T5 lysrör 34 0,73 1825 53,68 IP 65 

Mamba 
2x35W 

T5 lysrör 76 0,73 4854,5 63,88 IP 65 

Mamba 

2x49W 

T5 lysrör 105 0,73 6387,5 60,83 IP 65 

Prisma T5 lysrör 39 0,84 2793 71,62 IP 44 

Cimi T5 lysrör 16 0,71 887,5 55,47 IP 44 
Concavia L Keramisk 

metallhalogen 

279 0,83 23489 84,19 IP 23 

1
 Avser armaturens systemverkningsgrad, det vill säga hur stor andel av ljusflödet som kommer ut ur 

armaturen. 
2
IP är beteckningen för armaturernas kapslingsklass. 

 

Eftersom ljusnivån bör vara jämnhög i alla de större rummen och på grund av hinder som 

traverser kommer placeringen av armaturerna att likna placeringen av de befintliga 

armaturerna. En skillnad blir att i svarvavdelningen där det i halva rummet idag sitter två 

nivåer av takbelysning, kvicksilverlampor i taket och lysrör på lina lite lägre ner, där 

kommer det endast att sitta lysrör i taket. För exakt placering av armaturer, se bilaga A. 

Det bör påpekas att det inte går att teoretiskt bestämma var arbetsplatsbelysning och 

belysning i smårum ska sitta. Det krävs att varje arbetsplats och rum bedöms var för sig. 

Artikelnummer eller fullständig beteckning på armaturerna kan ses i bilaga B.     
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7.3 Alternativ 2: LED 

LED-lampor har länge funnits i mindre skala men nu börjar det även dyka upp 

kraftfullare lampor lämpliga för industrilokaler. Det är därför intressant att se hur ett 

sådant alternativ står sig mot mer traditionell belysning. LED-lampor skulle kunna vara 

ett alternativ som fungerar för en lokal som Mekverkstan. Som nämndes i teoridelen är 

LED-lampor effektivare i vissa delar av färgspektrumet än i andra. De lampor som har en 

färgåtergivning på Ra>80 och samtidigt är kraftfulla nog för att vara aktuella i detta fall 

får kompensera med ett lägre ljusutbyte. 

 

På marknaden finns det några 100W LED-lampor med Ra>80. De har ett ljusflöde på 

runt 8000-9000 lm (att jämföra med 16100 lm för lysrörsarmaturen HiRack). Det innebär 

att det krävs betydligt fler LED-lampor för att ge samma belysningsstyrka som en lösning 

med lysrör. 

 

I kallförrådet finns inga permanenta arbetsplatser och därför inte samma krav på 

färgåtergivning. Philips har en LED-lampa som är tillräckligt stark för att passa i 

kallförrådet. LED-lampor fungerar bra även vid lägre temperaturer. 

 

LED-lampor fungerar i ett stort temperaturspann, men om lamporna får arbeta vid för hög 

temperatur kan livslängden förkortas. Större lampor har behov av bättre kylsystem. Enligt 

tillverkarna ska de valda lamporna i det här alternativet ha väl fungerande kylsystem så 

länge rumstemperaturen inte påtagligt överstiger normala nivåer.   

 

Att använda LED till takbelysning skulle kunna fungera, men det kan bli svårt att få bra 

arbetsplatsbelysning. De flesta lamporna på marknaden har för lågt ljusflöde. Dessutom 

sprider de inte ut ljuset lika bra som lysrör över en arbetsbänk. Därför valdes samma 

lysrör som i alternativ 1 till arbetsplatsbelysning och belysning i de mindre rummen. I 

Tabell 10 presenteras en belysningslösning med LED som takbelysning. I Tabell 11 

redovisas ljustekniska data för LED-lamporna. Till skillnad mot lysrör separeras vanligen 

inte ljuskälla och armatur utan lampan ses som en modul. 
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Tabell 10. Förslag på belysningslösning med LED. 

  Armatur Antal Ljuskälla Antal 

Smidesavd 

    Takbelysning KILO 95 LED 95 

Platsbelysning 1 Inget byte 

 

Inget byte 

 Platsbelysning 2 Inget byte 

 

Inget byte 

 Pumpavdelningen 

    Takbelysning KILO 24 LED 24 

Platsbelysning Mamba 2x49W 6 Philips Master TL5 HO 49W 12 

Svarvavd 

    Takbelysning 1 KILO 54 LED 54 

Takbelysning 2 KILO 40 LED 40 

Platsbelysning 1 Mamba 2x35W 6 Philips Master TL5 HE 35W 12 

Platsbelysning 2 Inget byte 

 

Inget byte 

 Kallförråd 

    Takbelysning GentleSpace 160W 20 LED 20 

Oljeförrådet 

    Takbelysning Mamba 2x35W 4 Philips Master TL5 HE 35W 8 

Platsbelysning Mamba 2x14W 2 Philips Master TL5 HE 14W 4 

Vindsrum Inget byte 

 

Inget byte 

 Lackeringsrum Mamba 2x49W 3 Philips Master TL5 HO 49W 6 

Källare Humid 2x35W 9 Philips Master TL5 HE 35W 18 

Kontor Inget byte 

 

Inget byte 

 Ventilationsrum Humid 2x35W 6 Philips Master TL5 HE 35W 12 

Förråd Pumpavd Humid 2x35W 4 Philips Master TL5 HE 35W 8 

Förråd Pumpavd Prisma 1x35W 2 Philips Master TL5 HE 35W 2 

Toaletter Cimi 1x14W 2 Ingår 2 

 

 
Tabell 11. Prestanda för LED-lamporna I alternativ 2. 

  Märke Effekt Färgtemp Ra Ljusflöde Ljusutbyte
1 

Livslängd
2
 IP

3 

Enhet  W K % lm lm/W timmar  

LED KILO 104 3000 80 8400 80,8 50000 IP 65 

LED GentleSpace 292 4000 76 24000 82 75000 IP 20 
1
Ljusutbyte vid 25C 

2
Anger ”Service Life” vilket är den tid då en viss procentandel av ljusflödet återstår, i det här fallet 70%. 

3 IP är beteckningen för armaturernas kapslingsklass. 

 

Av samma skäl som nämns i alternativ 1 finns det begränsningar för var armaturerna kan 

sättas upp. En hög och jämn belysning är dessutom önskvärd vilket gör att jämnt 

utplacerad takbelysning är den mest praktiska lösningen, likt hur det ser ut idag. Mer 

exakt placering av takbelysningen kan ses i bilaga A. Produktnummer eller exakt 

beteckning på armaturer hittas i bilaga B.  
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7.4 Styrning 

Idealt ska lamporna bara vara påslagna då någon behöver dem och belysningsstyrkan inte 

vara högre än vad som krävs för att uppfylla sitt syfte. Att använda sig av gratisenergi 

från solen som faller genom fönster är ett kostnadseffektivt sätt att lysa upp en byggnad. I 

Mekverkstan är dock solljusinfallet begränsat. Endast på kortsidan mot nordväst och 

kortsidan mot sydost finns fönster. Fönsterytan är dessutom begränsad och fönstren 

smutsiga. Ytterligare ett problem är att endast en liten del av ljuset hamnar där den gör 

nytta; på arbetsplatserna. Av dessa anledningar är inte vinsterna tillräckligt stora med att 

ha ett konstantljussystem. 

 

Att ha någon form av närvarostyrning är i många fall en bra lösning. Men det är tveksamt 

om närvarostyrning skulle fungera speciellt bra i Mekverkstan. Det är en stor byggnad 

och det befinner sig ofta några människor i rummen under arbetstid. Dels skulle inte 

utnyttjandetiden av belysningen bli särskilt mycket lägre och dels skulle det behövas 

många sensorer för att förhindra att lamporna slocknar när människor befinner sig i 

lokalen. På grund av hur rummen ser ut, med mycket hyllor och maskiner är risken att ett 

närvarosystem inte skulle fungera som tänkt vilket kan skapa irritation och i värsta fall 

vara en säkerhetsrisk. Dessutom skulle systemet bli dyrt i förhållande till hur stor 

energibesparing som skulle kunna göras. 

 

Undantaget gäller mindre rum som inte används så ofta. Till dessa hör kontoret, 

toaletterna, källaren, ventilationsrummet, vindsrummet och förråden i pumpavdelningen. 

Om det antas att belysningen i dessa rum har en utnyttjandegrad på 0,33 på grund av att 

lyset glöms på går det att spara mycket energi i varje av dessa rum. I de mindre rum där 

belysning byts ut kan en eller två armaturer med inbyggda närvarodetektorer sättas upp. 

De har driftdon som kallas Switch/Dim. I de rum där det redan finns T5-lysrör (kontoret 

och vindsrummet) kan separata närvarodetektorer sättas upp.   

 

Som nämns i kap 6.7 pågår arbete i Mekverkstan endast under dagtid och det är inte alltid 

som belysningen släcks efter arbetsdagens slut. Det vore önskvärt om belysningen 

släcktes automatiskt efter en viss tidpunkt då de anställda gått hem. Eftersom det 

undantagsvis kan förekomma arbete även under andra tider på dygnet måste belysningen 

kunna tändas manuellt då. Men för att inte belysningen ska stå på en hel kväll eller helg 

för att någon jobbar sent är en tänkbar lösning att ha pulsstyrda strömbrytare. Om 

belysningen slås på under en kväll ska den vara tänd några timmar innan den släcks 

automatiskt. För ett enkelt styrsystem med ovanstående funktion skulle det räcka med 

ungefär två kopplingsur för tidsstyrningen, tre tidreläer (se Figur 11) för pulsstyrningen 

och 10-12 strömställare
1
. Både lysrör och LED-lampor finns i utförande som går att 

ljusreglera. 

 

                                                
1 Thomas Helander, Vattenfall, muntlig källa den 7 maj 2011. 
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Figur 11. Kopplingsur (t.v.) och tidrelä (t.h.)  

 

 

Det är viktigt att systemet kan stängas av någorlunda enkelt om arbete ska utföras under 

längre tider, t.ex. en helg. Risken med ett system som är lätt att stänga av är dock att det 

förblir avstängt för att den som stänger av det glömmer att sätta på det igen. 

7.5 Jämförelse av alternativ 

7.5.1 Energi och ljus 

Det finns många olika aspekter av ett belysningssystem som behöver tas hänsyn till. I 

Tabell 12 presenteras några av de viktigaste, nämligen installerad effekt, årlig 

energiförbrukning, belysningsstyrka och effektivitet. I värdena för energiförbrukning för 

alternativ 1 och alternativ 2 ingår en uppskattad besparing tack vare installering av 

styrsystem som beskrivet i kap 7.4. För en tydligare jämförelse av årlig energiförbrukning 

se Figur 12. 
 

Tabell 12. Nyckeltal för belysningssystemen. 

  Enhet Idag Alt 1 Alt 2 

Primär ljuskälla T8 T5 LED 

Inst effekt kW 53,9 34,2 34,3 

Energiförbr MWh 142 78,6 79 

 

Belysningsstyrka
1 

   Svarvavd lx 973 874 864 

Pumpavd lx 767 493 491 

Smidesavd lx 915 876 843 

Kallförrådet lx 140 400 437 

 

Effektivitet
1
 

   Svarvavd W/m
2
/100lx 4,2 2,96 3,19 

Pumpavd W/m
2
/100lx 5,3 3,38 3,46 

Smidesavd W/m
2
/100lx 4,3 2,54 2,72 

Kallförrådet W/m
2
/100lx 16 2,51 2,68 

1
Värdena gäller för takbelysningen 
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Belysningsstyrkan och effektiviteten för den befintliga anläggningen baseras på 

mätningar medan de för de alternativa anläggningarna är framräknade genom simulering 

i DIALux. Jämförelse av de siffrorna bör därför göras försiktigt. Test med armaturer som 

liknar dagens armaturer gjordes för att se hur rimligt resultatet var. Trots nyare armaturer 

som sannolikt har bättre reflektorer blev belysningsstyrkan lägre än uppmätt. Därför 

dimensionerades anläggningen för att i DIALux ge något lägre belysningsstyrka. Det 

diskuteras mer djupgående i diskussionen.  

 

Vidare gäller resultatet för belysningsstyrkan och effektiviteten endast 

allmänbelysningen. Ett annat vanligt mått på effektivitet är LENI-talet (kWh/m
2
/år). 

Dock är det värdet missvisande eftersom det endast säger något om energiförbrukningen 

och inget om hur mycket ljus som alstras.  
 

 
Figur 12. Jämförelse av årlig energiförbrukning. 

 

Resultatet visar en tydlig skillnad i energiförbrukning mellan den befintliga belysingen 

och de alternativa belysningsanläggningarna. Det rör sig om en besparingspotential på ca 

45 %. Mellan alternativ 1 och alternativ 2 skiljer mycket lite. Det har sin förklaring i att 

LED-lamporna som valts har ungefär samma effektivitet som lysrören och att mycket av 

arbetsplatsbelysningen är identisk i de två alternativen.  

 

Att den befintliga belysningen är ineffektiv framstår tydligt vid jämförelse av 

effektiviteten. Framför allt i kallförrådet är energislöseriet stort, vilket i stor utsträckning 

kan tillskrivas det dåliga ljusutbytet för kvicksilverlamporna. 

 

Effektiviteten som presenteras i Tabell 12 gäller endast för takbelysningen. Ett annat sätt 

att se hur effektiv belysningen är, är att se på den installerade effekten (W/m
2
) vilket 

presenteras i Tabell 13. I likhet med LENI-talet säger det ingenting om hur mycket ljus 

belysningen ger, men det ger riktvärden som kan jämföras med liknande byggnader. 

Ljuskultur (2010) presenterar i boken Ljus och Rum skall- och börvärden för installerad 
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effekt för olika typer av industrilokaler. Skallvärdena kan uppnås utan att inkräkta på 

synkvalitén. Börvärdena kan uppnås i en väl genomtänkt belysningsanläggning. 

 
Tabell 13. Installerad effekt (W) i jämförelse med Ljuskulturs riktlinjer 

 

Verksamhet
1 

Idag Alt 1 Alt 2 Skallvärde Börvärde 

Svarvavd Grov  47 28 28 8 6 

Pumpavd Medel 36 21 20 13 11 

Smidesavd Grov  40 27 28 8 6 

Kallförrådet Lager 22 12 12 6 5 
1
Anger vilken huvudsaklig industriell verksamhet som finns i rummen.  

   

Den installerade effekten visar precis som ljusmätningen att belysningen är kraftigt 

överdimensionerad. Den nuvarande belysningen är i Svarvavdelningen sex gånger större 

än skallvärdet. Även med en ny belysningsanläggning kommer den installerade effekten 

vara mycket större än riktlinjerna. Anledningen till att även den nya belysningen har en 

så pass hög installerad effekt är för att dagens belysningsstyrka ska kunna bibehållas. 

Genom simulering i DIALux har antalet armaturer valts för att det totala ljusflödet i varje 

rum ska vara lika stort som från den befintliga belysningen.  

7.5.2 Miljö 

Som nämnts tidigare förbrukas ungefär 90 % av energin i en lampa under driften. Den 

största miljöpåverkan i form av växthusgaser kommer från produktion av el som 

konsumeras av lampan. Med europeisk elmix är klimatpåverkan ca 415g CO2-ekv/kWh. 

Det gör att både alternativ 1 och alternativ 2 genererar 33 ton CO2-ekv/år. Besparing blir 

26 ton CO2 per år jämfört med dagens belysningssystem.  

 

Vad gäller mängden kvicksilver i anläggningen är skillnaden mellan alternativ 1 och 

alternativ 2 stor, vilket ses i Tabell 14. Förklaringen ligger i att LED-lamporna inte 

innehåller något kvicksilver till skillnad från lysrören och urladdningslamporna. 
 

Tabell 14. Innehåll av kvicksilver i lamporna. 

 

    Effekt Kvicksilver Antal alt 1 Antal alt 2 Hg alt 1 Hg alt 2 

Enhet 

 

W mg 

  

mg mg 

Lysrör Philips Master HE 14 1,4 8 8 11,2 11,2 

Lysrör Philips Master HE 28 1,4 16 16 22,4 22,4 

Lysrör Philips Master HE 35 1,4 58 58 81,2 81,2 

Lysrör Philips Master HO 49 1,4 468 52 655 72,8 

Lysrörslampa Philips Genie 14 1,5 2 2 3 3 

Keramisk 
metallhalogen 

Philips Master 
CityWhite CDO-TT 250 25,3 20 

 

506 

 Kvicksilver Philips HPL 4 Pro 125 19 4 4 76 76 

LED Aaxsus KILO 104 0 

 

213 

  LED Philips GentleSpace 292 0 

 

20 

  Summa 

     

1355 267 
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7.5.3 Ekonomi 

De två belysningslösningarna har också jämförts ur ett ekonomiskt perspektiv. Som 

diskuterats i kap 2.6 är en LCC att föredra om alla kostnader under en livscykel ska 

beaktas, både investeringar och driftkostnader. I den beräknade LCC:n ingår 

investeringskostnad för armaturer, ljuskällor och styrsystem, installationskostnad, årlig 

energikostnad och årlig kostnad för byte av ljuskällor (material och arbetskostnad) under 

anläggningens livstid. 

 

LCC:n har beräknats på en tidsperiod av 20 år eftersom det är en rimlig tidsperiod innan 

armaturerna behöver bytas igen. Perioden mellan svepbyten har antagits vara fem år 

eftersom det är ungefär så lång Service Life som lysrören har med en antagen 

utnyttjandegrad på 0,3 (vilket är det antagna värdet för lysrör i taket med installerat 

styrsystem). Andra nyckeltal är en kalkylränta på 8 %, ett elpris på 750 kr/MWh och en 

årlig elprisökning på 1 %. Kostnaderna för armaturer och ljuskällor är från 

grossistföretaget Ahlsell med undantag för armaturen HiRack och GentleSpace som inte 

fanns i det ordinarie utbudet. Priser kommer i de två fallen direkt från tillverkarna och 

kan därför skilja sig från de slutgiltiga priserna.  

 

Figur 13 visar sammanlagd LCC för de två alternativen uppdelat på investeringskostnad 

och rörlig kostnad. Den ackumulerade kostnaden kan ses i Figur 14. 

 

 
Figur 13. Livscykelkostnad uppdelad på investeringskostnad och rörlig kostnad. 

 

Det råder inga tvivel om att alternativ 1 med lysrör är billigare än alternativet med LED. 

Kostnaden på 2,2 miljoner kr gentemot 1,1 miljoner kr innebär att alternativ 2 är dubbelt 

så dyrt. Den rörliga kostnaden är i princip densamma för alternativen eftersom den i stort 

sett är ekvivalent med energiförbrukningen. Det är investeringskostnaden som utgör 

skillnaden. En LED-lampa med samma ljusflöde som ett lysrör är i dagsläget betydligt 

dyrare. Den rörliga kostnaden består både av enegikostnad och underhållskostnad. LED-

lamporna har längre livslängd än lysrören, men den ekonomiska vinsten av färre byten av 

ljuskällor är marginell eftersom underhållskostnaden är betydligt lägre än energi-
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kostnaden. Vad som också kan vara värt att påpeka är att den uppskattade 

arbetskostnaden utgör ungefär en femtedel av den totala livscykelkostnaden. Den 

övervägande delen av arbetskostnaden utgörs av installation av belysningssystemet. 

 

 
Figur 14. Ackumulerad livscykelkostnad. 

 

De ackumulerade kostnaderna visar att det inte finns någon tidpunkt då kostnaderna för 

de två belysningslösningarna är densamma. Faktum är att investeringskostnaden för 

LED-belysningen är större än hela lysrörs-belysningens livscykelkostnad. 

 

Notera att något ”buisness as usual”-alternativ inte finns med i den ekonomiska 

jämförelsen. Detta eftersom armaturerna är så pass gamla att under en 20-årsperiod skulle 

antagligen all armatur behöva bytas ut. Att anta att inga eller endast ett fåtal armaturer 

skulle behöva bytas ut är inte realistiskt. Om ”buisness as usual” sägs vara ett fall där all 

belysning byts ut succesivt blir problemet att det är ytterst svårt att göra antaganden om 

när det skulle ske, vilken armatur som skulle köpas och hur mycket det skulle kosta (både 

sett till kostnader för armaturer och arbetskostnad).    

7.5.4 Säkerhet och bländning 

I övrigt är båda alternativen valda så att de uppfyller krav på säkerhet. Kapslingsklassen 

för armaturerna är minst lika hög som den befintliga och det ska inte vara risk för 

stroboskopeffekt (störande flimmer) eller frekvensstörningar enligt tillverkarna. 

Bländningen på enskilda arbetsplatser har som sagt inte kunnat kontrolleras, men grova 

tester av bländningen i DIALux indikerar att LED-belysningen skulle kunna ge höga 

bländtal.           

7.6 Alternativa lösningar 

Många alternativa sätt att förbättra ljuskvaliten i en lokal handlar om att utnyttja solljus. 

Större fönsterytor kan ge ett tillskott av solljus. Med styrsystem som konstantljus skulle 

behovet av elljus minska. 
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Det går också att utnyttja solljus genom att indirekt leda in den, så kallad 

dagsljuslänkning. BELOK och Energimyndigheten finansierade ett test av motorstyrda 

persienner med dagsljuslänkning (Bülow-Hübe 2007). Tanken var att kombinera 

solavskärmning med tillskott av gratisljus. Det system de testade fungerade bra rent 

tekniskt men kunde riskera att ge direkt solljus och orsaka bländning.  Mer vinkel på 

persiennerna kunde undvika bländning men minskade möjligheterna till utblick. 

 

LDT AB är ett företag som använder kanaler eller prismor för att leda in ljuset. Ett 

system bygger på att prismor monteras utanpå fönster för att reflektera ljuset upp mot 

taket. På så vis fås indirekt solljus. Det finns också teknik där konliknande fönster 

placeras på taket och via schakt leds ljuset ner i byggnaden och sprids som diffust ljus. 

(LDT 2012) 

 

Ett lite modernare system som det forskas bygger på att fånga upp solljus i mottagare för 

att med fiberoptiska kablar transportera in ljuset och sprida ut det med armaturer. Det 

möjliggör att rum helt utan fönster kan få tillgång till solljus. Den kritiska komponenten i 

tekniken är mottagaren som ska samla in ljus. Även om mottagarna är utrustade med 

positioneringssystem för att kunna följa solens rörelse under dagen är de känsliga för 

ljusförhållandena. Mottagarna kräver direkt solljus och fungerar ej i mulet väder (Abdul-

Rahman & Wang 2010).     

 

Det finns även enklare sätt att minska energiförbrukningen. Att måla väggarna ljusare 

innebär att mer ljus reflekteras och att inte lika mycket belysning behöver installeras. 

Samma effekt fås genom att med jämna mellanrum rengöra armaturer och rum. 

Belysning dimensioneras normalt för att ge tillräcklig belysningsstyrka när 

nedsmutsningen är som störst. 

 

En annan viktig metod att inte glömma är beteendeförändringar. Genom att informera om 

att belysningen förbrukar mycket energi och bör släckas när den inte används kan energi 

sparas helt kostnadsfritt. Det kan vara nog så effektivt att bara sätta upp skyltar i stil med: 

”Släck gärna belysningen efter dig.” Att ha tydliga rutiner kan också vara ett led i detta.  
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8 Diskussion 
För att kunna bestämma hur mycket dagens belysning förbrukar gjordes mätningar av 

effektförbrukning för delar av allmänbelysningen. Värdena som erhölls användes för att 

räkna ut en genomsnittlig effektförbrukning för driftdonen. Den siffran tillsammans med 

avlästa värden för effekt på ljuskällorna användes sedan för att approximera hela 

anläggningens effektförbrukning. Eftersom driftdon förbrukar olika mycket effekt 

beroende på fabrikat och ålder kan den verkliga effekten skilja sig något från den 

approximerade effekten. 

 

Belysningsanläggningens energiförbrukning beräknades genom att uppskatta en 

utnyttjandetid, det vill säga hur många timmar per år belysningen är tänd. Mätning av 

energiförbrukningen under en längre tidsperiod hade kunnat ge ett mer korrekt resultat. 

Dock är det inte helt givet att så vore fallet eftersom det under mätperioden kan vara 

ovanligt mycket aktivitetet i lokalen eller att slumpen spelar in om lyset t.ex. glöms på 

mer än annars. 

 

Vid val av armaturer och framtagande av belysningslösningar har belysningsberäknings-

programmet DIALux haft en central roll. Först och främst har endast armaturer som finns 

som DIALux-kompatibla filer kunnat jämföras. Det innebär att det kan finnas armaturer 

som bättre uppfyller kraven än de valda, men som på grund av att de inte kunnat testas 

valts bort. Det bör också tilläggas att det finns en stor mängd produkter på marknaden 

och att de armaturer som jämförts endast är ett axplock. 

 

DIALux är ett användarvänligt program som går fort att lära sig och som har många 

användbara funktioner. Baksidan är att det är svårt att få inblick i hur programmet är 

uppbyggt och hur beräkningar och eventuella förenklingar görs. Det är alltså svårt att 

bedöma hur bra programmet egentligen är. 

 

Andra källor till osäkerhet i DIALux är indatan. Det är svårt att utan erfarenhet avgöra 

hur mycket ljus olika väggar reflekterar. Ljuskultur har schablonvärden för olika 

material/ytor, men de är ganska grova och är svåra att applicera på väggar, golv och tak i 

Mekverkstan. Bibehållningsfaktorn är en annan svåruppskattad parameter. Hur många 

procent smutsigare blir Mekverkstan på 5 år? Det är närmast omöjligt att avgöra och även 

här har schablonvärden använts. Båda dessa parametrar har stor påverkan på resultatet.    

 

Vid simulering i DIALux var belysningsstyrkan lägre än vad som uppmätts under 

ljusmätningarna (med undantag för kallförrådet). Eftersom ljusmätningarna gjordes 

relativt noggrant med en bra luxmätare, och eftersom det dessutom var i en lokal full med 

maskiner och hyllor som inte finns i datamodellen, är det troligt att de inmatade värdena 

för antingen reflektionsfaktorerna eller bibehållningsfaktorn är lite för låga. En alternativ 

förklaring skulle kunna vara ett visst tillskott av dagsljus under mätningarna eftersom de 

gjordes under dagtid och det finns en viss fönsteryta i lokalen. Dock är belysningsstyrkan 

i simuleringen lägre även i pumpavdelningen, det rum som saknar fönster. 

 

På grund av att det inte var möjligt att rita upp enskilda arbetsplatser i DIALux var det 

inte heller möjligt att kontrollera risken för bländning och skuggor. I en lokal som 
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Mekverkstan är det oundvikligt att det blir en del skuggor, men det är bra om de inte 

faller på en arbetsyta. Av den anledningen behövs bra arbetsplatsbelysning. Vad gäller 

bländning går det inte att vara säker på att de föreslagna belysningslösningarna inte 

bländar utan att testa att sätta upp armaturer. Alternativet med lysrör borde rimligtvis inte 

ge några problem eftersom de inte skiljer så mycket i ljusstyrka och placering gentemot 

dagens belysning. Som nämnts tidigare skulle LED-lamporna eventuellt kunna vara mer 

bländande.     

 

Ljusstyrningen är en central del i ett belysningssystem. Förutsättningarna i Mekverkstan 

är dock inte de bästa, som tagits upp i kap 7.4. Det ljusstyrningssystem som föreslagits är 

på inget sätt en standardiserad lösning. Närvarosensorer i de små rummen är inget 

märkvärdigt, men lösningen för de större rummen med kombinerad timer och 

pulsstyrning är inte utprövad. Det skulle kunna uppstå praktiska problem om systemet 

inte fungerar som det ska, det stör arbetet på något sätt eller om det slås av och inte sätts 

på igen.  

 

Det finns också en viss risk att energibesparingarna uteblir. Om styrsystemet 

programmeras så att belysningen ska slås av först vid en viss tidsperiod efter att de 

arbetande gått hem för dagen (för att inte riskera att släckas medan arbete pågår), skulle 

utnyttjandetiden eventuellt kunna bli längre än idag. Det krävs noggranna 

energimätningar för att vara helt säker. Det beror på hur bra brukarna är på att släcka 

belysningen efter sig. Fördelen med systemet är att det är billigt och lätt går att plocka 

bort eller omprogrammera vid behov. 

 

I det här arbetet presenteras två förslag på belysningslösningar. Det finns förstås en 

mängd olika sätt att utforma belysningen på, både vad gäller val av lampor, men också 

vad gäller placering. Det är tänkbart att en anläggning med mindre allmänbelysning och 

mer arbetsplatsbelysning skulle kunna spara mer energi. Detta eftersom belysningen 

kanske då i större utsträckning bara skulle användas vid behov, när arbete utförs på en 

arbetsplats. Nackdelen med att följa den belysningsprincipen är att lokalen skulle 

upplevas som mörkare och att luminansskillnaderna blir större.  

 

De två undersökta belysningssystemen är ungefär lika effektiva. Dock är inget av dem 

energieffektivt sett till installerad effekt utifrån Ljuskulturs riktlinjer. Det beror på att den 

installerade effekten blir hög om belysningsstyrkan ska vara lika hög som idag. Det är 

fullt möjligt att installera mer energisnål belysning som inte är överdimensionerad i 

förhållande till arbetsuppgifterna. Men det riskerar i så fall att medföra en försämrad 

arbetsmiljö. De som vistas i lokalerna skulle uppleva det som mörkare även om de skulle 

anpassa sig. 

 

Energimässigt och miljömässigt skulle det vara en vinst att dimensionera ner 

belysningen. Ur en ren ekonomisk synvinkel är det dock inte säkert att mindre ljus är 

lönsamt. Det är tänkbart att brukarna skulle bli missnöjda och produktiviteten minska. 

Dessutom kan den begränsade tillgången på dagsljus göra att det krävs starkare belysning 

för att ge en trivsam arbetsmiljö.  
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Vad som också är värt att notera är att jämförelsen mellan alternativ 1 och alternativ 2 

kan vara lite missvisande. Eftersom starka LED-lampor idag är dyra framstår alternativet 

med lysrör som det självklara valet. Det är mycket möjligt att det finns andra tänkbara 

belysningssystem i samma prisklass som det som presenteras i alternativ 1. Att LED-

alternativet är dyrt innebär inte per automatik att lysrörsalternativet är billigt, även om det 

sannolikt är ett av de mest prisvärda valen. 

 

På grund av den stora prisskillnaden ger inte osäkra faktorer som kalkylränta och 

energiprisökning något större utslag på resultatet. Det enda som förändras är de absoluta 

värdena på varje alternativ och inte förhållandet dem emellan. 

 

En stor del av investeringskostnaden är arbetskostnad för att installera belysningen. Exakt 

hur lång tid det skulle ta och hur mycket det skulle kosta går bara att uppskatta. Ifall även 

kablage ska bytas kan arbetet ta längre tid och därmed också kostnaden öka. Det bör 

också noteras att priserna för ljuskällor, armaturer och styrsystem är preliminära och kan 

bli lägre på grund av mängdrabatter med mera och förändras över tiden.          

 

Vad som inte beaktats i det här arbetet är en förändrad energibalans i byggnaden till följd 

av ett byte av belysning. Som det förklaras i kap 2.7 producerar effektivare belysning 

mindre värme. Under vintern skulle det innebära en viss ökning av 

uppvärmningsbehovet. Energibesparingen kan därför bli något lägre än beräknat. 
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9 Slutsatser 
Inventeringen av Mekverkstan visar att en stor del av armaturen är gammal och i behov 

av att bytas. Energi- och ljusmätningar visar att belysningen förbrukar mycket energi och 

är kraftigt överdimensionerad i förhållande till rådande krav. Byte till modern belysning 

med HF-don och styrsystem har potential att ge stora energibesparingar. 

 

Belysningsberäkningsprogrammet DIALux är ett bra verktyg för att jämföra armaturer 

och bestämma var de ska placeras. Det är dock svårt att avgöra hur tillförlitliga resultaten 

av simuleringar är eftersom programmet inte är transparant och det finns osäkerheter i 

indatan.  

 

De två undersökta belysningssystemen är i avseende på prestanda likvärdiga. Den stora 

skillnaden ligger i investeringskostnaden. Livscykelkostnaden för LED-alternativet är 

dubbelt så hög som lysrörs-alternativet. Den enda fördelen med LED-alternativet är att 

lamporna inte innehåller något kvicksilver. Den höga kostnaden för LED-lampor, kravet 

på hög och jämn belysning i Mekverkstan gör lysrör till ett fördelaktigt val.   

 

Belysningsalternativ 1 med lysrör har en installerad effekt på 34,2kW, att jämföra med 

53,9kW för den befintliga belysningen. Den årliga energiförbrukningen med föreslaget 

styrsystem uppskattas till 78,6 MWh i jämförelse den uppskattade nuvarande 

förbrukningen på 142KWh. Det innebär en energibesparing på 45 %. Den uppskattade 

investeringskostnaden inklusive installation och styrning är ca 450 000 kr.  

 

Viktigt att påpeka är att belysningslösningen förvisso är mer effektiv än den befintliga 

men att den fortfarande är kraftigt överdimensionerad i förhållande till rådande krav på 

belysningsstyrka för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalen. Det är fullt möjligt att 

installera belysning som förbrukar betydligt mindre energi. Det är dock inget som 

rekommenderas på grund av risken för upplevd försämring av arbetsmiljön och minskad 

produktivitet. Att ha goda ljusförhållanden skulle kunna vara ett sätt att kompensera för 

den begränsade tillgången på dagsljus. 

 

Att installera ljusstyrning är ett bra sätt att spara energi på. Förutsättningarna i 

Mekverkstan gör dock att besparingspotentialen med ljusstyrning i de större rummen 

svarvavdelning, pumpavdelningen, smidesavdelningen och kallförrådet är liten. Där är 

det inte lönsamt att installera ett avancerat system. I de mindre rummen där inte någon 

vistas regelbundet är det däremot en bra idé att installera någon form av närvarodetektor. 

 

Arbetet visar att LED-lampor som industribelysning i dagsläget är ett dyrt alternativ. 

Utvecklingen av LED-lampor går dock fort och det är fullt möjligt att de kommer att vara 

konkurrenskraftiga om ett par år om ljusutbytet ökar och kostnaderna minskar.   
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Bilaga A. Placering av armaturer 

 
Figur 15. Belysningsalternativ 1 med i huvudsak lysrör. 
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Figur 16. Belysningsalternativ 2 med i huvudsak LED-lampor. 
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Bilaga B. Lista ö ver armaturer 
 

Tillverkare Namn 
Med 
sensor 

Artikelnummer 
Ahlsell 

Pris 

Thorn Lighting Hi-Rack 4x49W Nej Saknas
1 1395 

Proton Lighting Exaktor Serie 52 Mamba 2x49W Nej 7223566 875 

Proton Lighting Exaktor Serie 52 Mamba 2x35W Nej 7223565 922 

Proton Lighting Exaktor Serie 52 Mamba 2x14W Nej 7223564 815 

Nokalux Humid 2x35W Nej 7254045 664 

Nokalux Humid 2x35W Ja 7254064 1258 

Thorn Lighting Prisma T5 1x35W Nej 7273052 880 

Thorn Lighting Cimi 1x14W Ja 7071162 2102 

Thorn Lighting Concavia L Nej 7230101 1889 

Philips Gentle Space Nej
2 

Saknas
3 16760 

Aaxsus KILO LED Pendelarmatur Nej 7298291 5385 
1
 Fullständig beteckning: 96535219 HI-RACK 4X49W HF WD L840 

2
 I armaturen finns DALI inbyggt 

3 
Fullständig beteckning: BY461P LED240S/740 PSD IP65 WB GC S 

 

 
 

 

 
 

 

 


